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Syfte: Syftet var att belysa hur vätske- och saltrestriktion påverkar individer med 

hjärtsvikt samt vilket stöd sjuksköterskan kan ge. 

Metod: Det utfördes en integrerad litteraturstudie med en deskriptiv design som följde 

ett flödesschema enligt Polit och Beck (2012). Artiklar söktes i databaserna CINAHL 

och PubMed. Det gjordes även en manuell sökning. De artiklar som hittades granskades 

utifrån kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar. Detta resulterade till 24 

kvantitativa och åtta kvalitativa artiklar som användes i litteraturstudien. 

Resultat: Resultatet var varierande men visade att vätske- och saltrestriktion hade 

övervägande negativ inverkan på hälsan hos individer med hjärtsvikt. Resultatet 

redovisas i fem kategorier: Upplevd törst vid vätske- och saltrestriktion, Barriärer gav 

låg compliance med negativa effekter på hälsan, Lågt saltintag versus högt saltintag 

påverkan på hälsan, Strikt vätskerestriktion relaterat till hälsovinster, Vätske- och 

saltrestriktionens påverkan på livskvalitet samt sjuksköterskledda stöd insatser relaterat 

till compliance och egenvård med dess subkategorier: Utbildning och rådgivning gav 

ökad kunskap, God kommunikation och förståelse förbättrade egenvårdsbeteende och 

Undervisning gav bättre självtillit och sjukdomsinsikt. 

Slutsats: Liberalt och individuellt anpassad vätskerestriktion och måttligt saltintag hade 

positiv effekt och borde implementeras i större utsträckning i vård av individer med 

hjärtsvikt. Flera studier visade också att sjuksköterskestöd i form av kontinuerlig 

utbildning, rådgivning och uppföljning förbättrade egenvårdsförmågan och compliance. 

Fortsatt forskning med randomiserade studier behövs för att erhålla enhetliga 

rekommendationer. 
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Aim: The aim of the study was to illustrate how fluid and salt restriction affects 

individuals with heart failure, and which support the nurse can provide. 

Method: An integrative literature review with a descriptive design was used and had 

followed a flowchart according to Polit and Beck (2012). Articles had been searched in 

the databases CINAHL and PubMed. There had also been a manual searching. The 

articles were reviewed on the basis of audit templates, and the result was 24 quantitative 

and eight qualitative articles that this literature had been based on. 

Results: The results were variable but showed that fluid and salt restriction had mostly 

negative impact on the health of individuals with heart failure. The results has been 

reported in five categories: Perceived thirst at the fluid and salt restriction, Barriers gave 

low compliance with adverse health effects, Low salt intake versus high salt intake 

influences on health, Strict fluid restriction related to  health benefits, Fluid and salt 

restriction impact on quality of life as well as nurse-led interventions related to 

compliance and self-care and with its subcategories: Education and counseling resulted 

in greater knowledge, Good communication and understanding improved self-care 

behavior and Education gave better self-confidence and self-awareness. 

Conclusion: Liberal and individualized fluid restriction and moderate salt intake had a 

positive effect and should be implemented more widely in the care of individuals with 

heart failure. Several studies also showed that nursing support in the form of continuous 

education, counseling and follow-ups improved self-care management and compliance. 

All the studies also showed nurse´s support with continuous education, counseling and 

follow-ups improved self-care management and compliance. Further research with 

randomized trials is needed to obtain standardized recommendations.  
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Introduktion 

Hjärtsvikt är ett av de ledande sjukdomstillstånden i utvecklingsländerna (Holst et al. 

2008a) och förväntas vara stigande för varje år (Falk et al. 2007; Powell et al. 2008). 

Personer med hjärtsvikt är de individer som ofta söker hjälp på akutmottagningarna 

(Paterrna et al. 2011). I Europa utgörs 5 % av de medicinska fallen av patienter med 

kronisk hjärtsvikt (Falk et al. 2007). I Sverige har cirka 200 000 individer diagnosen 

hjärtsvikt och nästan lika många har nedsatt hjärtfunktion utan att veta om det. Årligen 

nyinsjuknar 30 000 individer i hjärtsvikt (Schaufelberger et al. 2004). 

Att leva med hjärtsvikt innebär begränsad aktivitetsförmåga, andnöd, törst, trötthet, 

ökad mortalitet, morbiditet samt betydligt inskränkt quality of life (Qol) med dåsighet, 

aptitlöshet, sömnrubbningar, förstoppning, svullna armar och ben samt buksmärta. 

Hjärtsvikt ger även psykosociala symtom med koncentrationssvårigheter, nervösa 

besvär, irritation och ledsamhet. Sjukdomen är en börda för individen och kan påverka 

livskvaliteten (Ismail et al. 2013; Falk et al. 2007). Ambardekar et al. (2009) menade att 

låg compliance till dietrestriktion och/eller medicinering var en av de vanligaste 

orsakerna till inläggning relaterad till hjärtsvikt försämring. Icke-farmakologiska 

åtgärder rekommenderas till individer med hjärtsvikt för att uppnå stabilitet, undvika 

sjukhusinläggning och minska dödlighet. Åtgärderna inkluderar lågt saltintag, 

viktkontroll och vätskeintag (Donner et al. 2012).  

Genom att erbjuda rätt omvårdnad och individuellt anpassad kontinuerlig information i 

tidigt skede kan sjukdomsförloppet underlättas, sjukhusvistelse minskas och 

livskvaliteten förbättras (van der Wal et al. 2010b). Detta i sin tur ger minskad kostnad 

för samhället och sjukvården. Hjärtsviktpatienternas medverkan i tillfriskandet och sin 

egenvård har stor betydelse när det gäller Qol (Riley et al. 2005). Det rekommenderas 

vätske- och saltrestriktion rutinmässigt till alla hjärtsviktpatienter. Dock finns det inte 

enhetliga rekommendationer när det gäller vätske- och saltintag. Sjuksköterskans 

uppgift är att hjälpa dessa individer att ha kontroll över situationen genom ökad kunskap 

och att befästa lämpliga omvårdnadsåtgärder. De flesta studier utvärderar låg saltdiet, 

men det är fortfarande mycket lite känt om effekterna av åtgärderna för att förbättra 

compliance och patienternas kunskap om kostinnehåll (Donner et al. 2012). Det är 

sjuksköterskans roll att stödja dessa individer när det gäller egenvård och compliance. 

Litteraturstudien utfördes inom ramen för hälsa och livskvalitet enligt avdelningen för 

omvårdnad vid Karlstads universitet. 

Hjärtsvikt 

Enligt riktlinjer från European Society of Cardiology (2012) innebär hjärtsvikt att 

individen har objektiva tecken på nedsatt hjärtfunktion i vila eller uppvisar klinisk 

förbättring efter behandling riktad mot hjärtsvikt, vid oklar genes. Utifrån dessa fynd 

kan hjärtsvikt delas in i diastolisk och systolisk hjärtsvikt. Systolisk hjärtsvikt innebär 

att hjärtats vänsterkammare har svårt att dra ihop sig och därmed har en sämre 

pumpförmåga. Medan en diastolisk hjärtsvikt uppstår när hjärtat har störningar i 

avslappnings- och fyllnadsfas under vilopausen. Både den systoliska och diastoliska 

hjärtsvikten ger upphov till försvagad pumpförmåga. Mängden blod som pumpas vid 

varje slag reduceras och hjärtat förmår inte försörja kroppens alla vävnader tillräckligt 

med blod (Svensson et al. 2010). Hjärtsvikt kan även delas in i akut eller kronisk 

hjärtsvikt (European Society of Cardiology 2012). Hjärtinfarkt, klaffel, högt blodtryck, 
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diabetes, infektion, lungsjukdomar och andra oklara hjärtmuskelsjukdomar är de 

vanligaste orsakerna till hjärtsvikt (Dickstein et al. 2008; Dahlström et al. 2010). 

Hjärtsvikt är ett växande hälsoproblem. Internationellt ökade det årliga antalet 

sjukhusinläggningar 1990-1999 från cirka 810,000 till över en miljon, där hjärtsvikt var 

den primära orsaken och från 2,4 miljoner till 3,6 miljoner som primär eller sekundär 

orsak till hjärtsvikt (Jacobs 2011). Sjukhusinläggning för individer med hjärtsvikt är 

vanliga, kostsamma och oplanerade och kan förebyggas i ca 90 % av fallen (Kelly et al. 

2014). 

Symtom och klassifikation av hjärtsvikt  

De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet, ödem, törst, viktökning, 

hosta och nedstämdhet (European Society of Cardiology 2012; Holst et al. 2008b). 

Andfåddhet, kärlkramp och trötthet är de svåraste problemen bland individer med 

hjärtsvikt som leder till sjukhusinläggning (Brännström et al. 2006). Symtomen varierar 

från individ till individ och kan vara svåridentifierade, framförallt hos äldre, kvinnor, 

hos individer med andra lungsjukdomar samt hos individer som lider av fetma 

(European Society of Cardiology 2012; Dahlström et al. 2010). Studier i USA och 

Sverige visar att de flesta svårt sjuka individer med hjärtsvikt lider av okontrollerade 

symtom, så som svåra smärtor och andfåddhet i livets slutstadier (Brännström et al. 

2006).   

Enligt New York Heart Association (NYHA) klassificeras hjärtats funktionsförmåga 

beroende av på hur individen klarar av att genomföra sina dagliga aktiviteter innan 

symtom uppstår. Det finns fyra grader, där NYHA I är den lägsta och NYHA IV är den 

högsta.  

NYHA I är när individen har nedsatt vänsterkammarfunktion på hjärtat, men inga 

symtom. 

NYHA II är när symtom uppstår vid lättare ansträngning, men inte vid vila. 

NYHA III ger symtom vid lätt och måttlig ansträngning, till exempel vid av- och 

påklädning.  

NYHA IV är när symtom uppträder vid minsta ansträngning eller redan vid vila. 

Individen är begränsad av symtomen och är ofta sängliggande eller stillasittande större 

delen av dygnet (European Society of Cardiology 2012).  

Icke-farmakologisk behandling 

Hjärtsvikt hanteras i första hand genom symtomkontroll (Luttik et al. 2004) och 

utvärdering av tillämpade behandlingsåtgärder (Riegel et al. 2008).  Denna behandling 

består av en komplex regim av medicinering, livsstilsförändring (Powell et al. 2008) 

kostrådgivning, vätske- och saltrestriktion, utbildning (van der Wal et al. 2010), fysisk 

aktivitet och symtomhantering. Denna behandling kan vara svårt för vissa individer med 

hjärtsvikt att följa upp (Luttik et al. 2004). 

 Saltrestriktion var den mest förekommande icke-farmakologiska rekommendationen 

(Rabelo et al. 2006; Linhares et al. 2010). I Linhares et al. (2010) studie 

rekommenderades 95 % saltrestriktion, av de som sökte akut. I samma studie 

rekommenderades vätskerestriktion endast till 37 % av de som sökte akut och till 25 % i 

en studie av Rabelo et al. (2006). Urinproduktionskontroll var också vanligt 
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förekommande. Viktkontroll utfördes dock för endast 46 % av alla inneliggande 

individer med hjärtsvikt. Dessutom utfördes inte kontrollerna av den ansvarige i teamet. 

Detta tydde på att det finns stora luckor mellan rekommendationer av icke-

farmakologiska åtgärder och hur de genomfördes även på universitetssjukhus (Rabelo et 

al. 2006; Linhares et al. 2010). 

Internationella och nationella riktlinjer rekommenderar vätske- och saltrestriktioner till 

personer med hjärtsvikt trots det finns mycket litet vetenskapligt stöd (Philipson et al. 

2010). Dessa rekommendationer orsakar minskat näringsintag (Ramirez et al. 2004), 

stör patienternas matvanor och Qol (Holst et al. 2008a; Holst et al. 2008b). I Europa och 

Amerika rekommenderas lågt saltintag och vätskerestriktion till patienter med medel till 

svår symtomgivande kronisk hjärtsvikt (Dickstein et al. 2008). Fortfarande är det stora 

variationer i hur dessa rekommendationer presenteras (Riegel et al. 2006).  

Vätske- och saltbehov 

Den fysiologiska processen i kroppen kräver endast 69 till 460 mg salt per dag 

(Vennegoor 2009). En studie gjord av den Brittiska nationella diet- och 

näringsinstitutionen visade att medelsaltkonsumtionen var 11000 mg hos män och 8100 

mg hos kvinnor per dygn, vilket skiljer från populationen i andra länder (Vennegoor 

2009). Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att saltintaget ska reduceras 

med 20 % och successivt ligga mellan 4000 mg och 8000 mg (WHO 2006). Högt 

saltintag var associerat med högt blodtryck och hjärtkärlssjukdomar hos individer utan 

hjärtsvikt (Matthew et al. 2014).   

Vätska är en förutsättning för en mängd olika fysiologiska funktioner och vattenintaget 

måste vara tillräckligt för att kompensera dagliga förluster. Lågt dagligt vattenintag och 

låg urinproduktion ger ökad långsiktig risk för njurskada. Guidelines för adekvat totalt 

vattenintag för den vuxna befolkningen har föreslagits av flera nationella styrande 

organ, men ändå är dessa rekommendationer baserade på befolkningens 

medelvattenintag. Detta tar en begränsad hänsyn till sambanden mellan vattenintag och 

vätskestatus och har ingen koppling till vattenintag och hälsa. Enligt Perrier et al. (2013) 

finns behov av rekommendationer hur individer ska tillfredställa sina specifika 

vätskebehov genom att dricka tillräckligt med vätska.  

Det fysiologiska vätskebehovet hos en individ med adekvat hälsa är 30-35 ml per kilo 

gram kroppsvikt per dag (Holst et al. 2008b). Baserad på denna kunskap borde det vara 

orimligt att rekommendera lika mycket vätska till en individ som väger 50 kg och till 

den som väger 80 kg. Ett vätskeunderskott på cirka 2 % av kroppsvikt eller mer kan 

leda till minskad mental funktion och reducerad fysisk aktivitetsförmåga. Därför kan 

vätskerestriktion hypotetisk leda till svaghet och dysfunktion av muskler och andra 

organ hos individer med hjärtsvikt (Holst et al. 2008b).  

Behovet av vätska kan beräknas utifrån hur många kalorier en individ gör av med på ett 

dygn. Enligt den europeiska livsmedelsmyndigheten är rekommendationen två och en 

halv liter vätska för män och två liter vätska för kvinnor per dag (Perrier et al. 2013)Vid 

hjärtsvikt kan det vara logiskt att minska vätskeintaget vid vätskeöverskott och 

försämrat tillstånd men rekommendationerna gäller även vid stabila situationer och är 

aldrig anpassade efter kroppsvikt, kön eller ålder (Holst et al. 2008a). Enligt European 

guidelines (2012) för diagnos och vård vid hjärtsvikt är det vanligt att salt begränsas till 

mindre än två gram per dag och vätska till mindre än en och en halv till två liter per dag 
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speciellt i det akuta skedet av hjärtsvikten. Det finns dock inga konkreta vetenskapliga 

bevis som stödjer denna praxis. Hjärtsvikt har en dålig prognos och sjukdomen går inte 

att bota, men förloppet går att bromsa. Den icke farmakologiska behandlingen är en 

viktig del och inkluderar undervisning och rådgivning. Orsaker och symtom av 

hjärtsvikt behandlas, samt behovet av livsstilsförändringar, bland annat avseende 

vätske- och saltrestriktion som är en del av egenvård. 

Egenvårdsteorier 

Orem (2001) egenvårdsteori etablerades under 70-talet och grundar sig på att varje 

individ har ett unikt behov. Med detta menas att individen är fri att göra ett aktivt val 

och uppnå hälsa genom egenvård samt har ett stort egenansvar för att främja egen hälsa. 

Enligt Orem egenvårdsteori är individen ibland otillräcklig med egen styrka och 

motivation att utföra åtgärder som tryggar hälsotillstånd och tillfredställelse. Att lära sig 

leva med sin sjukdom och hitta en livsstil som fungerar är centralt i Orem 

egenvårdsteori. Målet med omvårdnad är att i så stor omfattning som möjligt hjälpa 

personen att vara autonom. Inom omvårdnadsvetenskap betraktas en människa som en 

fri individ som kan ta eget ansvar och göra val. Den anses som en självständig och 

social varelse och måste behandlas individuellt efter sina unika förutsättningar och sin 

förmåga (Orem 2001; Svensk sjuksköterskeförening 2008). 

Det är centralt i hennes teori att individen accepterar sin livssituation och förstår sitt 

behov av hjälp från sjukvården för att successivt kunna öka medvetenheten om sin 

sjukdom. Orem beskriver en beteendemässig process som börjar med kännedom om det 

egna hälsotillståndet och en önskan om att själv tillgodose sitt behov av egenvård. I 

egenvårdsprocessen är det viktigt att hitta strategier för att kunna hantera 

vardagssituationer och följa rekommenderade råd om åtgärder. Det är även en viktig 

förutsättning att patienten har en god självkännedom och förmåga att reflektera över vad 

som påverkar egenvårdsförmågan, men också att kunna prioritera och sätta upp mål 

med egenvården. Orem betonar även motivation som en viktig del för att utföra 

egenvårdshandlingar (Orem 2001).  

Henderson (1982) menar också att omvårdnad är till för att stödja individen till att 

återställa sin autonomi så fort som möjligt, och därmed kunna utföra sin egenvård på 

bästa möjliga sätt. Det är viktigt att individen känner att huvudansvaret ligger hos 

individen själv, men att hälso- och sjukvårdspersonalen kan bidra till att det blir enklare 

för individen att fatta noggrant övervägda beslut. Enligt Henderson är det viktigt att 

individen är delaktig i sin omvårdnad. Trots allt är det individen själv som är mästare på 

sina behov och hur de ska tillfredsställas. 

Egenvård  

Egenvård vid hjärtsvikt innebär kognitivt beslutsfattande samt igenkännande av tecken 

och symtom som indikerar förändringar i konditionen. Detta är i sin tur baserat på 

kunskap och tidigare erfarenheter av försämring (Riegel et al. 2008; Driscoll et al. 

2009). Egenvård kan beskrivas som en naturlig väg till en beslutsprocess som möjliggör 

engagemang till sundare beteenden (Riegel et al. 2008; Riegel et al. 2009) och 

konstruktiva beteenden som skyddar och upprätthåller hälsa (Driscoll et al. 2009). 

Egenvårdsunderhåll speglar beteenden som används för att upprätthålla fysiologisk 

stabilitet, symtomhantering och compliance till behandling (Riegel et al. 2008: Riegel et 

al. 2009; Moser et al. 2012). Genom en sundare livsstil, optimal symtomhantering och 
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utvärdering av tillämpade behandlingsåtgärder kan egenvård underlätta det dagliga livet 

(Riegel et al. 2008; Powell et al. 2008). Trots fördelarna med egenvård har individer 

med hjärtsvikt, framför äldre personer, stora svårigheter att bibehålla maximal 

egenvårdskvalitet (Powell et al. 2008). Dock beskriver vissa individer med hjärtsvikt 

hur de har blivit experter på sitt dagliga liv, bland annat genom olika coping-strategier 

(Falk et al. 2007; Driscoll et al. 2009). Upplevelsen av låg kontroll och självtillit är 

relaterade till sämre egenvård. Egenvård kan förbättras genom att fastställa sambanden 

mellan egenvård och modifierbara faktorer (Hoe et al. 2013).  

Kunskap och förståelse är väsentliga komponenter för individer med hjärtsvikt för att 

lyckas med sin egenvård. Högt egenvårdsförtroende var relaterad till en bättre upplevd 

kontroll över hjärtsvikt och symtomhantering. Mindre barriärer och positiv attityd att 

följa lågt saltintag var också associerat med upplevd hög kontroll (Hoe et al. 2013). 

Information och resurser som används för att införskaffa denna kunskap borde vara 

evidensbaserad för att maximera hälsovinster och tillfredsställelse hos individen 

(Driscoll et al. 2009). Tyvärr saknas forskning i relationen kring de modifierbara 

faktorerna såsom psykologiska status, kunskap, funktionell status och egenvård hos 

personer med hjärtsvikt (Hoe et al. 2013). 

Compliance 

Compliance är ett mått på i vilken utsträckning en individ följer sjukvårdens 

rekommendationer när det gäller medicinering och livsstilsförändring (Powell et al. 

2008; van der Wal et al. 2010). Compliance ingår ofta som en del av egenvård vilket 

refererar till individens egna åtgärder för att klara av hälsa, personlig utveckling och 

välbefinnande (van der Wal et al. 2010a; van der Wal et al. 2010b). Dåligt compliance 

är orsaken till 30-80 % av sjukhusinläggningarna och kräver stor satsning för att minska 

belastningen på sjukvården och lidandet hos personerna med hjärtsvikt (Powell et al. 

2008). 

En god compliance är en förutsättning för att individer med hjärtsvikt ska kunna klara 

av egenvård och få en förbättrad livskvalitet. Compliance används bland annat för att 

beskriva agerande i förhållande till rekommendationer eller riktlinjer som i detta fall 

vätske- och saltrestriktion. Individer med hjärtsvikt verkade ha något högre compliance 

jämfört med personer med andra sjukdomstillstånd när det gällde vätskerestriktion 

(Holst et al. 2008). Däremot kan salt- och vätskerestriktion störa individens kostvanor 

och livskvalitet. Detta i sin tur kan ha negativ påverkan på complianceförmågan 

(Philipson et al. 2013). Individens compliancenivå är korrelerad med kunskapsnivå, 

attityder, depression och oro (Jaarsma et al. 2008; Luyster et al. 2009). Bristfällig 

kunskap kan leda till låg compliance i egenvård såsom vätskerestriktion och låg 

saltkonsumtion (Driscoll et al. 2009). Kunskap, barriärer, attityder, socialt stöd och 

ålder var relaterade till upplevd kontroll. Mindre barriärer gav positiv inställning till lågt 

saltintag och de som hade socialt stöd hade högre kontroll (Hoe et al. 2014). 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Enligt World Health Organisation Quality of Life Group (WHOQOL 1995) definition är 

livskvalitet individens uppfattning om sin plats i livet i den kultur och det 

värdesammanhang som individen lever i relation till personliga mål, förväntningar, 

principer, och intressen. Livskvalitet påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska välbefinnande, grad av beroende, sociala villkor och förhållanden till 
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värdefulla händelser i omgivningen (WHOQOL 1995). Trots framsteg inom den 

farmakologiska behandlingen är prognosen för individer med hjärtsvikt fortfarande 

dålig (Luttik et al. 2004; Ryan & Farrelly 2009) med återinläggningar på sjukhus och 

låg livskvalitet (Ryan & Farrelly 2009). Därmed har livskvaliteten blivit en viktig 

kompletterande slutpunkt till sjuklighet och dödlighet (Luttik et al. 2004). 

Hälsostatus omfattar hela mångfalden av patientrapporterade resultat och inkluderar 

symtombörda, funktionell status samt upplevelsen av hälsa och livskvalitet. 

Hälsoupplevelsen påverkas även av individens upplevda förutsägelse, depressiva 

symtom, rädsla, tro och livserfarenheter (Heo et al. 2013). Alla dessa faktorer påverkar 

individens livskvalitet, vilket är ett nu väl etablerat och viktigt mål i vård av personer 

med kronisk hjärtsvikt (Lewis 2013). 

Hjärtsvikt är en stor börda för den drabbade individen och samhället. Äldre är de mest 

drabbade och hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till dödlighet, morbiditet och låg 

livskvalitet i hela världen (Powell et al. 2008). Både den medicinska och icke-

medicinska behandlingen gör att individer med hjärtsvikt lever längre än vad de gjorde 

för 20 år sedan. Att leva med hjärtsvikt innebär dock ofta försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet, försämring av hjärtsviktssymtom vilket leder till sjukhusinläggning. Cirka 5 

% av inläggningar inom medicin och geriatrik hos äldre > 65 år orsakas av hjärtsvikt 

(Holst et al. 2008). 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll 

Enligt International Council of Nurses etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2008) 

är sjuksköterskans roll att förhindra sjukdom, mildra lidande samt återställa och gynna 

hälsa. Sjuksköterskan ska ha förmågan att känna igen och aktivt hindra hälsorisker. 

Hon/han ska ha kunskap och förmåga att motivera individen till en sundare livsstil. 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ska inrikta sig på att bevara och gynna 

patientens egna resurser. Enligt Strömberg et al. (2003) gav sjuksköterskeledd 

uppföljning minskad återinläggning och dödlighet samt kortare sjukhusvistelse. 

Interventionen var individuellt anpassad utbildning och utbildning och var associerad 

med 55 % minskning av inläggning samt kortare sjukhusvistelse. Interventionsgruppen 

hade högre egenvårdsförmåga jämfört med kontrollgruppen som fick sedvanlig vård. 

Personer som lider av hjärtsvikt lär sig att känna igen symtom, utvärdera dessa och 

bestämma sig för en åtgärd samt analysera effekterna av åtgärden (Riegel et al. 2009). 

Kronisk hjärtsvikt ger en upplevelse av utmattande symtom som andnöd, ökad 

aktivitetsintolerans och slöhet med inverkan på individernas dagliga liv. Därför är det av 

stor vikt att hjärtsviktsindivider försöker minska dessa symtom och förhindra 

sjukhusinläggning genom att lära sig hantera sjukdomen och följa flera strategier i 

egenvård. Sjuksköterskan bör utbilda och stödja dessa individer till ett optimalt 

egenvårdsbeteende, vilket är en hörnsten i en effektiv sjukdomshantering (Driscoll et al. 

2009) Egenvårdsprogram utfört av sjuksköterskor ökar självtilliten och är en 

nyckelkomponent för en lyckad egenvård hos personer med kronisk hjärtsvikt (Siu et al. 

2007; Gallagher et al. 2008). Personer som lever med kronisk hjärtsvikt finner ofta att 

det är oöverkomligt att ta beslut i sin egenvård. Några av orsakerna till detta är att 

källorna är motstridiga och informationen komplicerad. Åldrande, psykologiska och 

sociala faktorer, hälsointellektuella, fysiska symtom samt tidigare erfarenheter kan 

utgöra ett hinder för anpassning till hälsosamma beteenden.  Egenvårdsstöd kan 
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återvinnas genom skriftligt material som tar upp dessa barriärer, där informationen bör 

vara relevant, praktisk och lätt att förstå (Driscoll et al. 2009). 

Högt självförtroende är associerat med ett hälsosamt beteende (Schweitzer et al. 2007) 

och är vad sjuksköterskan bör sträva efter. Personer med hjärtsvikt upplever att andnöd, 

orkeslöshet och trötthet har en negativ påverkan i sitt dagliga liv. Detta i sin tur leder till 

upprepade sjukhusinläggningar och sämre livskvalitet (Holst et al. 2008b). Symtomen 

och antalet sjukhusinläggningar kan minskas genom att sjuksköterskan kan spela en 

aktiv roll i undervisning, kunskapsinhämtning och stöd när det gäller egenvård (Driscoll 

et al. 2009; Holst et al. 2008b) som inkluderar bland annat salt- och vätskeintag. 

Sjuksköterskan har också en viktig uppgift i framtagande av riktlinjer för hjärtsviktsvård 

genom att specialisera sig inom området, och stor möjlighet till påverkan i dessa 

individers vardagsliv, samt ansvara och leda egna hjärtsviktmottagningar både nationellt 

och internationellt. Insatser i form av utbildning, information och stöd från 

hjärtsviktspecialiserade sjuksköterskor har visat sig förbättra livskvaliteten och minska 

återinläggning hos personer med hjärtsvikt vilket är en stor vinst för individen och 

samhället (Holst et al. 2008b). 

Sjuksköterskor kan påverka compliance hos personer med hjärtsvikt genom en kreativ 

och liberal relation som bygger på förtroende. Detta i sin tur motiverar dessa individer 

att hålla sig till livsstilsförändringar och restriktioner. I van der Wal et al. (2010a) studie 

framkom att informationen enbart gavs av sjuksköterskor. Att information inte gavs av 

läkare i samma utsträckning upplevdes av vissa deltagare som ett hinder för en god 

compliance. Trots vikten av att tillhandahålla aktuell och relevant information, fanns det 

tecken som tydde på att vårdpersonal inte alltid använde individernas egna resurser vid 

utbildningstillfällen (Simpson et al. 2009). En undersökning utförd med 496 

allmänläkare om användning av tillgängliga resurser till individer med kronisk 

hjärtsvikt visade att 74 % av allmänpraktiserande läkare rutinmässigt inte lämnade 

skriftlig information till dem. Vårdpersonal som kände till online-resurser, använde 

sällan dessa möjligheter för att informera patienter (Driscoll et al. 2009). 

Problemformulering 

Hjärtsvikt är obotlig och leder till gradvis försämring, vilket i sin tur ger upphov till 

försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Genom livsstilsförändring, god förmåga till 

egenvård och compliance kan symtomen på hjärtsvikt lindras. Personer med hjärtsvikt 

kan vara i stort behov av stöd och vägledning av sjuksköterskan när det gäller egenvård 

och compliance. Sjuksköterskan kan ge stöd och undervisning i egenvård i hur 

individen ska klara av givna rekommendationer, bland annat vid vätske- och 

saltrestriktion. Internationella och nationella riktlinjer rekommenderar vätske- och 

saltrestriktioner till personer med hjärtsvikt trots det finns mycket litet vetenskapligt 

stöd. Därmed är det av stor vikt att utföra en litteraturstudie och försöka sammanställa 

aktuell forskning. Detta för att kunna studera hur tidigare forskning beskriver hur 

vätske- och saltrestriktion på olika sätt påverkar personer med hjärtsvikt och hur 

sjuksköterskan kan ge sitt stöd till dessa.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa på vilka olika sätt vätske- och saltrestriktion 

påverkar personer med hjärtsvikt samt vilket stöd sjuksköterskan kan ge. 
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Metod  

Metoden i denna litteraturstudie är en integrerad litteraturstudie som sammanfattar 

tidigare empirisk eller teoretisk litteratur för att ge en mer heltäckande bild av en viss 

företeelse eller ett visst ämnesområde. Metoden genomförs i fem steg: 

problemformulering utifrån syftet, litteratursökning, bedömning av de inkluderade 

studierna, dataanalys samt presentation av resultatet. Alla fem stegen har utförts i denna 

studie. Metoden skapar möjlighet att integrera experimentell och ickeexperimentell 

forskning, vilket anses ge en djupare och mer holistisk förståelse samt möjlighet att 

presentera resultatet på ett överskådligt sätt (Whittemore & Knafl 2005). Enligt Polit 

och Beck (2012) är en litteraturstudie en kritisk sammanställning av befintlig forskning 

inom ett valt intresseområde. Detta utfördes genom sökning av vetenskapliga artiklar i 

databaserna CINAHL och PubMed samt urval och kvalitetsbedömning av de artiklar 

som uppfyllde kravet till arbetet. 

Design 

Arbetet genomfördes som en integrerad litteraturstudie med deskriptiv design. Detta 

innebär att tidigare forskning sammanfattas genom att samlade slutsatser dras utifrån 

olika skilda studier som inriktar sig på liknande hypoteser och frågeställningar inom ett 

visst ämnesområde (Whittemore & Knafl 2005). Litteraturstudier skapar en 

utgångspunkt för ett kritiskt genomgående arbetssätt där författarna följer sin arbetsplan 

och tar vara på nya kunskaper under arbetets gång. Studien följde de fem stegen enligt 

Whittemore och Knafl, (2005) beskrivet ovan. I det första steget utformades syfte och 

frågeställningar. Detta följdes av identifiering och artikelsökning i olika databaser för att 

hitta relevanta artiklar. De artiklar som inte fanns i fulltext beställdes och de som var 

relevanta särskiljdes från dem som inte uppfyllde kravet för arbetet. De relevanta 

artiklarna lästes igenom, granskades kritiskt och utvärderades. Därefter analyserades 

och sammanställdes materialet och sorterades in i olika kategorier och subkategorier. 

Det sista steget var att skriva arbetet genom en kritisk sammanställning av de valda 

artiklarnas resultat. 

Urval 

Lämplig litteratur hittades genom att utföra en systematisk artikelsökning i sökmotorn 

PubMed och databasen CINAHL, eftersom dessa omfattar tidskrifter inom vetenskap, 

omvårdnad och arbetsterapi (Polit & Beck 2012). Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar användes för ett bredare och mer omfångsrikt resultat. Forskning ska utformas 

med en objektiv syn vid granskning av artiklar och inte influeras av tidigare upplevelser 

och utvärderingar (Forsberg & Wengström 2008), vilket författarna tog i beaktande. 

Genom en noggrann genomgång av samtliga valda artiklar erhölls en bättre möjlighet 

till kontroll och förståelse av materialet. Via val av relevanta sökord till syfte och 

frågeställningar undviks att sökningen blir för avgränsad, för stor eller utanför ämnet 

(Forsberg & Wengström 2008). Fyra sökscheman presenteras dels utifrån att det fanns 

artiklar i PubMed som inte återfanns i CINAHL och dels utifrån att det användes olika 

kombinationer av sökord i både PubMed och CINAHL.  

Inklusionskriterierna: Artiklarna skulle innefatta både män och kvinnor, vara skrivna 

på engelska, relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning samt vara vetenskapligt 

utförda.  
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Exklusionskriterierna: Artiklarna skulle uteslutas om patienterna hade 

dialysbehandling eller patienterna var psykiskt sjuka, om artiklarna var skrivna på andra 

språk än engelska samt inte var översiktsartiklar.  

För att finna lämpliga vetenskapliga artiklar och kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar gjordes en sökning i PubMed med MeSH-termer och en i CINAHL 

med Heading-termer. Sökorden som användes för sökning i båda databaserna var ”heart 

failure”, ”fluidrestricion and dietary restriction”, ”compliance” and ”self-care 

management” som var relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning. För att 

garantera att rätt sökord användes nyttjades databasens uppslagsverk för att finna 

sökorden och dess definition. Dessutom valdes olika sammanställningar av sökord för 

att öka möjligheten att hitta bredare material. Nyckelorden har kompletterats med fler 

kombinationer för en bättre artikeltillgång för att inte förbise något relevant material. 

Sökningen utökades även med manuell sökning i intressanta artiklars referenser för att 

finna bredare material. Avgränsningen i samtliga databaser här nedan och den manuella 

sökningen redovisas separat (se manuell sökmatris Bilaga 1). 

 

 

Tabell 1. Sökningar samt urval av artiklar i PubMed och CINAHL 

Datum Tid Databas Avgränsni

ngar 

Sökord Antal 

 träffar 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

Urval 

3 

2014 

02-04 

11.00 PubMed English 

Language 

1.Heart failure 

2. Fluid 

restriction 

3. 1 AND 2 

143667 

 

4241 

 

131 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

15 

2014-

02-06 

13.00 PubMed English 

Language 

1. Heart failure 

2. Dietary 

restriction 

3. 1 And 2 

143667 

 

16075 

 

187 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2014-

02-04 

13.00 CINAHL English 

Language 

S1. Heart failure 

S2. Compliance 

S3. S1 AND S2 

22289 

38668 

720 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

4 

2014-

02-04 

15.30 CINAHL English 

Language 

S1.Heart failure 

S2.Self-

management 

S3. S1 AND S2 

22289 

 

17617 

429 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Totalt 

antal 

valda 

artiklar 

     58  26 24 
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Tillvägagångssätt 

Artikelsökningen utfördes gemensamt och artiklarna lästes grundligt både enskilt och 

tillsammans för att förstärka pålitligheten. Till att börja med lästes titlarna på samtliga 

artiklar. I urval 1 lästes abstrakten på samtliga 58 artiklar med titel och jämfördes mot 

syftet. De artiklar som inte svarade på syftet och tillhörde andra ämnesområde 

sorterades bort och 26 artiklar behölls. I urval 2 lästes de kvarvarande 26 artiklarna från 

urval 1 i sin helhet flera gånger. Artiklar som inte höll det vetenskapliga kravet och inte 

var lämpliga utifrån studiens syfte och frågeställningar exkluderades. I urval 3 valdes 

24 artiklar som ansågs lämpliga och behölls för vidare granskning och kontroll i sin 

helhet (Forsberg & Wengström 2008). Dessa studerades gemensamt ännu en gång för 

att få en tydligare överblick. Det utfördes en noggrant, metodiskt datainsamling och 

analys för att erhålla hög trovärdighet. Det gjordes även en kritisk granskning av 

studiernas mätinstrument för att utöka validiteten. Det utfördes också en manuell 

sökning genom referenslistor från intressanta artiklar, vilket gav tio artiklar som var 

relevanta i arbetet. Samtliga artiklar värderades utifrån urvals-, metod-, inklusions- och 

exklusionskriterier samt bortfall, mätmetoder, undersökningsgrupp och syfte. När det 

gällde de kvalitativa artiklarna var det bland annat syfte, dataanalys och metod som 

värderades. Stor vikt lades vid artiklarnas kliniska relevans, pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet (Forsberg & Wengström 2008). 

Granskningen av de kvantitativa och kvalitativa artiklarna utfördes med hjälp av ett 

protokoll för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar där artiklarna indelades i 

grupper och undergrupper. Granskningsmallen var en modifierad checklista för 

kvalitativa och kvantitativa studier av Willman et al. (2006) och Forsberg och 

Wengström, (2008). I protokollet fanns frågor som besvarades med positivt svar (1 

poäng) eller negativt svar (0 poäng). För att beräkna en artikels kvalitet beräknades total 

poäng där max poäng var 29 för de kvantitativa och 25 poäng för de kvalitativa. När 

poängen hade räknats om till procent delades studierna upp enligt Willman et al. (2006) 

kriterier för hur många procent som krävs för att erhålla en viss kvalitet.  Därefter 

grupperades artiklarna i tre olika vetenskapliga kvalitetsgrader: Grad I: 80-100%, Grad 

II: 60-79%, Grad III: <60 %. Efter detta valdes artiklarna som uppfyllde kvalitetsgrad I 

och II, och de som blev placerade i kvalitetsgrad III togs bort. De artiklar som togs bort 

var sammanlagt fyra, varav två var från den manuella sökningen. Kvaliteten har ett 

samband med studiens bevisvärde: lågt, medel och högt bevisvärde och av detta skäl 

bör studier som tillhör kategorin ”låg” inte innefattas i en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström 2008). Granskningen av artiklarna utfördes först var för sig av författarna 

och sedan gemensamt. Artiklarna som hade 18-29 poäng av de kvantitativa och 18-25 

poäng av de kvalitativa behölls. De flesta av artiklarna låg mellan 23-29 poäng vilket 

författarna bedömde som godtagbart. Kvaliteten på artiklarna och de väsentliga delarna 

från syfte, metod och resultat finns sammanställda och presenterade som en bilaga i en 

artikelmatris. Även granskningsmallarna som användes att granska de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna finns som bilaga. (se Bilaga 2 och 3).   

 Dataanalys 

Dataanalysen följde rekommendationen att den borde vara förenlig med 

forskningsdesignen och att resultatet ska presenteras på ett överskådligt sätt med olika 

kategorier utifrån resultatanalysen (Polit & Beck 2012). De valda artiklarna, 
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behandlades och lästes grundligt. Artiklarna kvalitetsgraderades och bedömdes utifrån 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier (Willman et al. 2006; 

Kristensson 2014). Resultaten från artiklarna detaljgranskades och ordnades. Genom att 

organisera och kategorisera materialet från artiklarna gjordes en noggrann undersökning 

för att hitta väsentliga svar till frågeställningar och syfte. Artiklarnas resultat lästes 

igenom flera gånger av var och en av författarna och därefter jämfördes respektive 

författares tolkning. Enligt en metodartikel av Whittermore och Knafl (2005) för 

integrerad litteraturstudie organiserades det insamlade materialet för att skapa en 

översikt av befintlig kunskap med hjälp av artikelmatriser (se Bilaga 4). Dataanalysen 

kräver att data från originalkällorna är organiserade, kodade, kategoriserade och 

sammanfattade. I steg ett studerades primärkällorna med hjälp av matrisen utifrån titel, 

författare, vilket år artikeln publicerades, metod, studiedesign, huvudfynd och land. I 

steg två markerades text som beskrev en specificerad intervention med en färg, där lika 

interventioner tilldelades samma färg och bildade en kategori. Whittermore och Knafl 

(2005) menade att kodning ger möjlighet till en systematisk jämförelse av 

originalkällorna. Analysen avslutades med en strukturering av data och sammanfattades 

till ett resultat. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras innan arbetet med en metodisk litteraturstudie påbörjas 

och vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning ska ha följts av de artiklar 

som väljs ut vilket finns skildrat i Polit och Beck (2012). I detta arbete hade det inte 

krävts något godkännande från forskningsetiska nämnden eftersom studiens design var 

en litteraturstudie. Författarna valde artiklarna objektivt oberoende av resultat i studien 

och framställde informationen så sanningsenligt som möjligt och undvek förfalskning 

eller snedvridning av studiens resultat (Forsberg & Wengström 2008). Dessutom 

granskade författarna att artiklarna uppfyllde de fyra huvudkraven på en god forskning; 

informationskraven, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Helsingforsdeklarationen 2014). Grunden med forskning skall vara att göra gott och ta 

hänsyn till de grundläggande etiska principerna och studiedeltagarna får inte utsättas för 

fysisk eller psykisk skada. Individens integritet och självbestämmanderätt skall skyddas. 

Kravet på artiklarna var att deltagarna skall ha gett sitt informerade samtycke och att 

deltagandet skall kunna avbrytas när som helst utan att det ger negativa påföljder (Polit 

& Beck 2012). Dessa grundläggande krav har styrt granskningen och urvalet av 

artiklarna.    
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Resultat 

Resultatet baseras på 24 kvantitativa och åtta kvalitativa artiklar. De utvalda studierna 

var utförda i Sverige, Italien, Nederländerna, Brasilien, Korea, Canada, USA, England, 

Thailand, Taiwan, Australien, Mexico samt Irland.  I litteraturstudien framkom olika 

kategorier och subkategorier relaterade till vätske- och saltrestriktion.  De fem 

kategorier och tre subkategorier som visades i analysen var: Upplevd törst vid vätske- 

och saltrestriktion, Barriärer gav låg compliance med negativa effekter på hälsan, Lågt 

saltintag versus högt saltintag påverkan på hälsan, Strikt vätskerestriktion relaterat till 

hälsovinster, Vätske- och saltrestriktions påverkan på livskvaliteten, Sjuksköterskeledda 

insatser relaterat till compliance och egenvård med dess tre subkategorier: Utbildning, 

rådgivning och kontinuerlig uppföljning gav ökad kunskap, God kommunikation och 

förståelse förbättrade egenvårdsbeteende och Undervisning gav bättre självtillit och 

sjukdomsinsikt. 

Upplevd törst vid vätske- och saltrestriktion 

I kategorin upplevd törst vid vätske- och saltrestriktion var det åtta studier (Holst et al. 

2008a; Holst et al. 2008b; Albert et al. 2013; Philipsson et al. 2013; Neuwenhuis et al. 

2011; Aliti et al. 2013; van der Wal et al. 2006; van der Wal et al. 2010b) som 

rapporterade att vätskerestriktion gav ökad upplevd törst oavsett compliancegrad.  

Individualiserad och liberal vätskerestriktion gav minskad törst och var att 

rekommendera i vård av hjärtsviktsindivider. 

En kvalitativ studie av van der Wal et al. (2010b) visade att törst var det mest 

rapporterade problemet vid vätskerestriktion hos individer med hjärtsvikt. Deltagarna 

utryckte att de gick och tänkte på törst hela dagarna Även i den kvantitativa studien av 

van der Wal et al. (2006) var det 27 % av 501 deltagare som upplevde törst som det 

största problemet till följd av vätskerestriktion. En aggressiv vätskerestriktion i 

interventionsgruppen med maximalt vätskeintag på 800 ml per dag och saltrestriktion på 

2000 mg per dag (jämför med kontrollgruppen som fick en standardbehandling med 

saltintag på 3000-5000 mg, och vätskeintag på minst 2500 ml per dag) var associerad 

med en signifikant ökning av upplevd törst mätt med (Visual Analog Scale) VAS-skala 

(0-100). Studiedeltagarna (n=75) var individer med akut försämrad hjärtsvikt 

inneliggande på ett sjukhus (Aliti et al. 2013). Nieuwenhuis et al. (2011) undersökte 

relationen mellan vätske- och saltrestriktion och även i denna studie var törst det mest 

rapporterade problemet bland både de med hög compliance (13 %) och de med låg 

compliance (22 %) till vätske- och saltrestriktion, trots att vätskeintaget var 1500 ml - 

2000 ml per dygn. Det fanns en upplevelse av törst som var mitt emellan ingen törst och 

svår törst i interventionsgruppen med 1000 ml vätska per dag och kontrollgruppen med 

standardvård. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen vid tre- respektive sex-månadersuppföljningar när det gäller 

törstupplevelsen (Albert et al. 2013).  

En liberal och individuell vätskerestriktion baserad på kroppsvikt kan vara bättre och 

göra livet enklare för många personer med kronisk hjärtsvikt (Holst et al. 2008b; 

Philipson et al. 2013). Deltagare som fick följa en individuell vätskerestriktion och 

drack 30 ml per kilo kroppsvikt (till skillnad från vätskerestriktion på 1500 ml per dag 

oavsett kroppsvikt), hade mindre upplevd törst mätt med VAS-skala (0-100 mm) 

jämfört med de som hade vätskerestriktion på 1500 ml per dag, bland personer med 



17 

 

hjärtsvikt i NYHA funktionsklass III-IV. Törststyrkan skattades till signifikant högre, 

51 mm mätt med VAS-skala hos de med vätskerestriktion på 1500 ml jämfört med 23 

mm mätt med VAS-skala hos de med liberalt (Holst et al. 2008b). 

Philipson et al. (2013) utförde en annan studie där interventionsgruppen randomiserades 

till en individualiserad vätske- och saltrestriktion. Interventionsgruppen fick 

kostrådgivning av dietist eller specialutbildad sjuksköterska. Målet var att sänka 

saltintaget till 5000 mg per dag och tillåta ett måttligt vätskeintag på upp till 1500 ml. 

Kontrollgruppen däremot fick enbart sedvanlig kostrådgivning av 

hjärtsviktspecialiserad sjuksköterska att använda måttliga mängder salt och vätska. 

Deltagarna som var individer med stabil hjärtsvikt i NYHA funktionsklass III-IV hade 

inga signifikanta törstupplevelser. Däremot hade få deltagare klagat på törst och 

interventionsgruppen hade mindre upplevd törst troligen beroende på att de hade fått 

rådet att sprida vätskeintaget jämnt över dagen. Philipson et al. (2013) drog slutsatsen 

att en individualiserad vätskerestriktion kunde förbättra symtom och tecken på 

hjärtsvikt utan påverkan på törst. Högre vätskeintag var associerad med mindre törst hos 

kliniskt stabiliserade individer med hjärtsvikt med optimal medicinering. Deltagarna 

hade vätskeintag på 16-24 ml/kg kroppsvikt per dag i genomsnitt. Detta gav inga 

skillnader kliniskt men de som hade högre vätskeintag hade mindre upplevd törst än de 

som hade lägre vätskeintag (Holst et al. 2008a).  

Det var sju kvantitativa studier och en kvalitativ studie.  Kvaliteten på de kvantitativa 

och kvalitativa studierna var hög (80-100 %). 

Barriärer gav låg compliance med negativa effekter på hälsan 

I kategorin barriärer gav låg compliance med negativa effekter på hälsan var det nio 

studier (van der Wal et al. 2010a; van der Wal et al. 2010b; Bently et al. 2005; 

Nieuwenhuis et al. 2011; Scotto 2005; Son et al. 2011; Arcand et al. 2005; van der Wal 

et al. 2006; Holst et al. 2007) som rapporterade att orsaker till låg compliance var 

bristfälliga kunskaper om saltinnehåll i olika livsmedel, brist på livsmedelsval till följd 

av saltrestriktion, upplevd törst vid vätskerestriktion, dålig självbild och frestelser som 

övervann motivationen. Negativa följder av vätske- och saltrestriktioner var svårigheter 

med socialisering och upplevd törst vid vätskerestriktion. Låg compliance var 

associerad med hög saltkonsumtion och gav ökad symtombörda och sjukhusinläggning. 

Låg compliance till saltrestriktion hade negativ effekt på symtombördan och 

hjärtsviktrelaterade händelser (Arcand et al. 2005). Detta gav även ökad dödlighet, 

sjukhusinläggning och återinläggning (van del Wal et al. 2010a). Under en 18 månaders 

period efter utskrivning hade 95 avlidit och 172 återinlagts av 830 deltagare med 

hjärtsvikt. Kunskapen om saltinnehåll i olika livsmedel var bristfällig. Beträffande 

vätskeintag fanns det ett missförstånd att högt vätskeintag kunde leda till 

vätskeansamling i kroppen, vilket var en orsak till låg compliance (van der Wal et al. 

2010a).  

Försämrad upplevd smak på maten var det största hindret för en god compliance vid 

saltrestriktion (Bently et al. 2005; van der Wal et al. 2006; van der Wal et al. 2010a; 

Nieuwenhuis et al. 2011). Även den upplevda törsten vid 1500 ml vätskerestriktion (van 

der Wal et al. 2006: van der Wal et al. 2010a), kostnaden för hälsosam kost, 

restaurangbesök, saltrik kost (van der Wal et al. 2006; van der Wal et al. 2010b; Bently 
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et al. 2005) och saknaden av saltfria kryddor till kött och kyckling var relaterat till låg 

compliance till saltrestriktion (van der Wal et al. 2006; van der Wal et al. 2010b).  

Bently et al. (2005), utförde en kvalitativ deskriptiv studie där tre huvudteman beskrevs 

som ledde till en låg compliance när det gäller saltrestriktion. Huvudteman var bristande 

kunskap, svårt med socialisering och brist på livsmedelsval. Den sociala tillvaron 

stördes av konflikter när övriga familjemedlemmar åt livsmedel med hög salthalt och de 

hade svårt att äta ute. Temat för val av låg saltdiet återspeglades av kommentarer som 

exempelvis handlade om begränsat urval av mat och brist på smak. I både den 

kvalitativa studien av van der Wal et al. (2010b) och den kvantitativa studien av van der 

Wal et al. (2010a) rapporterades däremot att äldre personer hade sämre compliance till 

givna rekommendationer än yngre deltagare. 

 I Neiuwenhuis et al. (2011) studie var det 39 % av alla deltagare som hade låg 

compliance till både vätske- och saltrestriktion eller endera till salt- eller 

vätskerestriktion. Kunskapsnivå (Nieuwenhuis et al. 2011; Holst et al. 2007), tro eller 

andra barriärer (Nieuwenhuis et al. 2011), kön, ålder eller i vilken NYHA 

funktionsklass individen befann sig (Holst et al. 2007) hade ingen signifikant relation 

till deltagarnas compliance till vätske- och saltrestriktion. Det var inte heller några 

signifikanta skillnader i den upplevda svårigheten att följa restriktionerna mellan de 

med hög compliance och de med låg compliance. Dock gav restriktion i sig sämre 

compliance över tid. I Albert et al. (2013) studie rapporterades att det inte fanns någon 

skillnad mellan interventionsgruppen med vätskerestriktion på 1000 ml och 

kontrollgruppen med standardvård. Compliance minskade med tiden i båda grupperna 

trots att interventionsgruppen hade något högre compliance-poäng än kontrollgruppen 

vid starten av studien (Albert et al. 2013).  

Det var tre kvalitativa studier och sex kvantitativa studier. Kvaliteten på de kvantitativa 

och kvalitativa studierna var hög (80-100 %). 

Lågt saltintag versus högt saltintag påverkan på hälsan 

I kategorin lågt saltintag versus högt saltintag påverkan på hälsan var det åtta studier 

(Arcand et al. 2011; Son et al. 2011; Paterna et al. 2008; Kyeung Song et al. 2013; 

Nakasato et al. 2010; Aliti et al. 2013; Ramirez et al. 2004; Philipson et al. 2013) som 

visade att både högt saltintag för lågt saltintag gav en ökad risk för sjukhusbesök, 

återinläggning, symtombörda och dödlighet. Tre av dessa studier (Nakasato et al. 2010; 

Ramirez et al. 2004; Philipson et al. 2013) menade att individuellt anpassad 

undervisning och rekommendationer baserade på svårighetsgraden av hjärtsvikt och det 

fysiologiska svaret på saltbelastning minskade saltkonsumtionen och gav positiva 

hälsovinster. 

Saltintag på < 5000 mg per dag var inte motiverat att rekommendera till individer med 

lätt hjärtsvikt (Kyeung Song et al. 2013). Personer med hjärtsvikt och normalt saltintag 

på 7000 mg hade bättre pumpförmåga i hjärtat jämfört med de med lågt saltintag på < 

5000 mg vid tre och sex månaders uppföljning (Paterna et al. 2008). Saltintag på < 5000 

mg gav ökad neurohormonell aktivering och var förenad med ökad försämring av 

hjärtsvikt (Nakasato et al. 2010; Paterna et al. 2008). Lågt saltintag hade 3,7 gånger 

signifikant högre risk för sjukhusinläggning eller dödlighet hos individer med hjärtsvikt 

i NYHA funktionsklass I-II jämfört med de som hade saltintag på 5000 -7500 mg per 

dag (Son et al. 2011; Paterna et al. 2008). Även i Arcand et al. (2005) studie lyckades 
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interventionsgruppen minska sitt saltintag till 5000 mg utan några negativa följder på 

hälsotillståndet.  

Personer med hjärtsvikt och högre saltintag hade ökad risk för tidig akut 

symtomförsämring jämfört med de som hade lägre saltintag (Arcand et al. 2011). Aliti 

et al. (2013) utförde en studie med aggressiv saltrestriktion på 2000 mg och fann att 

interventionsgruppen hade högre återinläggningsfrekvens jämfört med kontrollgruppen. 

Medan saltintag på > 3000 mg per dag resulterade i 60 % signifikant lägre risk för 

sjukhusinläggning eller död. Individer med hjärtsvikt i NYHA funktionsklass III-IV 

med saltintag på > 7500 mg hade 2,1 gånger signifikant högre risk för 

sjukhusinläggning eller död än de som hade saltintag på 5000 - 7500 mg (Kyeung Song 

et al. 2013). 

I Son et al. (2011) studie inkluderades 232 deltagare i NYHA funktionsklass III-IV av 

sin hjärtsvikt. Studiedeltagare med låg compliance till standardsaltrekommendation 

hade ett saltintag på >7500 mg. Dessa hade kortare hjärthändelsefri period och tyngre 

symtombörda jämfört med de som hade god compliance. Under ett års uppföljning hade 

13 avlidit, 69 blivit inlagda och 19 kommit på sjukhusbesök på grund av olika besvär 

relaterade till hjärtsvikt. Detta tydde på att de med låg compliance var associerade med 

högt saltintag. Till följd av detta fick hjärtsviktrelaterade besvär inom kortare tid och 

hade sämre överlevnad jämfört med de som hade god compliance och konsumerade < 

5000 mg salt per dygn (p=0,008). Ramirez et al. (2004) utförde en studie där 

interventionsgruppen fick individuellt anpassad undervisning i hur mycket salt 

deltagarna skulle konsumera. Resultatet visade att minskad saltkonsumtion hade positiv 

effekt på hjärtsviktrelaterad symtombörda.  

Det var åtta kvantitativa studier. Kvaliteten på studierna var medel (60-79%) och hög 

(80-100 %). 

Strikt vätskerestriktion relaterat till  hälsovinster  

I kategorin strikt vätskerestriktion relaterat till hälsovinster var det fyra studier (Holst et 

al. 2008b; Travers et al. 2006; Philipson et al. 2013; Aliti et al. 2013), som rapporterade 

att vätskerestriktion hade inga kliniska hälsovinster jämfört med individuellt anpassad 

vätskerestriktion. Endast en studie av Paterna et al. (2009) visade att en hög dos 

vätskedrivande på 250 mg Furosemid tillsammans med vätske- och saltrestriktion gav 

det bästa resultatet bland alla de andra kombinationer som testades i studien. 

En vätskerestriktion på 1500 ml per dag gav ingen skillnad på sjukhusinläggning, fysisk 

kapacitet, hjärtsviktssymtombörda eller användning av vätskedrivande, jämfört med de 

som hade liberal vätskerestriktion baserad på 30 ml per kroppsvikt (Holst et al. 2008b). 

Enligt Ramirez et al. (2004) hade en vätskerestriktion på 1500 ml per dag positiva 

effekter på fysisk aktivitet, hjärtsviktrelaterad symtombörda, aptit, förbättring i NYHA 

funktionsklass och vikt, medan andra studier menade att vätskerestriktion på 1500 ml 

hos personer med avancerad hjärtsvikt inte hade någon signifikant effekt på fysisk 

kapacitet (Holst et al. 2008b) symtombörda, viktminisknig eller mängd vätskedrivande, 

laboratorieparametrar som kreatinin, urea, natrium och BNP (Travers et al. 2007; 

Philipson et al. 2013; Aliti et al. 2013). Däremot hade 10 individer från gruppen med 

vätskerestriktion och fyra från gruppen med fritt vätskeintag uteslutits från Travers et al. 

(2007) studien på grund av försämrad njurfunktion.  
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Hög dos vätskedrivande på 250 mg furosemid per dygn kombinerad med normal 

saltkonsumtion på 2800 mg och vätskerestriktion på 1000 ml var den bästa 

behandlingen. Det var en signifikant minskning av återinläggning, mortalitet och 

neurohormonell aktivering hos individer med hjärtsvikt i funktionsklass II-IV (Paterna 

et al. 2009). Den valda kombination kunde möjligen leda till adekvat blodvolym och 

hindra den neurohormonella aktiveringen som uppstår vid lågt saltintag och orsaka 

försämring vid hjärtsvikt. 

 Av de sex kvantitativa studierna var fem RCT - studier, en prospektive randomiserad 

multicenter studie. Kvaliteten var medel hög (80-100 %).  

Vätske- och saltrestriktionens påverkan på livskvaliteten 

I kategorin vätske- och saltrestriktionens påverkan på livskvaliteten var det tre studier 

(Holst et al. 2008b; Philipson et al. 2013; Holst et al. 2007) som visade att strikt vätske- 

och saltrestriktion inte hade signifikant effekt på Qol jämfört med individuellt anpassad 

och liberal vätske- och saltrestriktion. Däremot menade tre andra studier av (Nakasato et 

al. 2010; Ramirez et al. 2004; Albert et al. 2013) att även strikt vätske- och 

saltrestriktion hade positiva effekter på Qol jämfört med allmänna och sedvanliga 

rekommendationer.  

En vätskerestriktion på 1000 ml jämfört med kontrollgrupp med sedvanlig vård visade 

förbättrad livskvalitet 60 dagar efter utskrivning (Albert et al. 2013). Denna studie var 

utförd på individer med lågt natriumvärde i serum. Vätskerestriktion på 1500 ml hade 

ingen signifikant effekt på livskvalitet (Qol) mätt med EuroQol 5D (Holst et al. 2008b; 

Philipson et al. 2013; Holst et al. 2007) jämfört med ett liberal och individualiserat 

vätske- och saltintag. Däremot menade Nakasato et al. (2010) att en saltrestriktion på 

5000 mg hos övervägande överviktiga (74 % av deltagarna) individer med hjärtsvikt 

hade en positiv effekt på livskvaliteten.  En annan studie utförd av Ramirez et al. (2004) 

visade att interventionsgruppen med saltrestriktion på 5000-6000 mg per dag och 

vätskerestriktion på 1500 ml per dag (inkluderad vätska i maten) rapporterade 

signifikant förbättrad livskvalitet genom att integrera bättre val av kost och vätska i 

vardagslivet jämfört med kontrollgruppen som fick allmänna kostrekommendationer. 

Livskvalitetsförbättringen gällde emotionella aspekter, sömnstörningar och 

övergripande livskvalitet. Utvärderingen av livskvalitet genomfördes med hjälp av ett 

frågeformulär anpassat från Kansas City kardiomyopati-frågeformulär (KCCQ) och ett 

frågeformulär från Minnesota som handlade om att leva med hjärtsvikt. Den 

hjärtsviktrelaterade livskvaliteten var utvärderad med KCCQ med ett 23 

punktersverktyg som kvantifierar fysisk funktion, symtom, självtillit, social funktion 

och livskvalitet.   

Av de sex kvantitativa studierna var tre RCT, två prospektiva och en crossover-studie. 

Kvaliteten på studiorna var medel (60-79%) och hög (80-100 %). 

Sjuksköterskeledda insatser relaterat till compliance och egenvård 

I kategorin sjuksköterskeledda insatser relaterat till compliance och egenvård och dess 

tre subkategorier: Utbildning och kontinuerlig uppföljning gav ökad kunskap, God 

kommunikation och förståelse förbättrade egenvårdsbeteende, Undervisning gav bättre 

självtillit och sjukdomsinsikt, var det 18 studier (Welsh et al. 2012; van der Wal et al. 

2006; Arcand et al. 2005; Nieuwenhuis et al. 2012: van der Wal et al. 2010b; Goodman 
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et al. 2012; Rogers et al. 2000; Son et al. 2011; Shao et al. 2013; Kutzleb & Reiner 

2006; Rabelo et al. 2007; Bently et al. 2005; Rodriguez et al. 2008; Jiang et al. 2013; 

Chiaranai 2013; Jaarsma et al. 2012; Albert et al. 2007; Holst et al. 2008b) som 

rapporterade att ett mer personcentrerat förhållningssätt, skräddarsytt 

sjukdomshanteringsprogram riktat mot sjukdomsinsikt och emotionell status gav hög 

compliance. Låg compliance och dålig självbild förbättrades genom utbildning, 

information, ökad kunskap, förståelse till bakomliggande sociala och kulturella 

bakgrunder samt god kommunikation. Sjuksköterskeledd utbildning, kontinuerlig 

uppföljning, rådgivning och information gav bättre egenvårdsbeteende och 

självkontroll. Ett individuellt anpassat sjukdomshanteringsprogram och identifiering av 

olika barriärer ledde till bättre självbild, egenvårdbeteende och compliance hos 

individer med hjärtsvikt.  

Enligt van der Wal et al. (2010b) kvalitativa studie var rädslan för sjukhusinläggning, 

symtomförsämring av hjärtsvikt och vätskeretention de mest vanligt rapporterade 

anledningarna till en god compliance. Mindre symtombörda, rådgivning från 

hjärtsviktsjuksköterska och att känna sig bättre var också förekommande motiv till en 

god compliance. Symtombördan och sjukhusinläggningen var mindre hos de som hade 

god compliance i NYHA funktionsklass III-IV än de som hade låg compliance och 

konsumerade > 7500 mg salt per dygn (Son et al. 2011).  Det var en ökad hälsorelaterad 

vinst hos de som hade god compliance på alla icke farmakologiska rekommendationer 

än de som hade god compliance till delar av dem (van del Wal et al. 2010a). En liberal 

vätskerestriktion på 30-35 ml per kg kroppsvikt gav bättre compliance jämfört med de 

som fick en allmän vätskerestriktion på 1500 ml per dag (Holst et al. 2008b).  

Utbildning, rådgivning och kontinuerlig uppföljning gav ökad kunskap 

Subkategorin utbildning, rådgivning och kontinuerlig uppföljning gav ökad kunskap 

visade att sjuksköterskeledd utbildning gav en signifikant förbättring i symtomhantering 

och egenvårdsbeteende (Kutzleb & Reiner 2006; Rabelo et al. 2007). Vid 

utbildningstillfällen lades fokus på att komma åt orsakerna till återinläggning såsom 

livsstil, bristfällig egenvård och låg compliance till kost (Kutzleb & Reiner 2006).  

Noggrann designad utbildning som kallas "teorin om planerat beteende" ledde till en 

önskad compliance. Deltagarna hade lägre saltintag vid sex månaders uppföljning än vid 

starten av studien (Welsh et al. 2012). Uppfattningar som gav upphov till låg 

compliance hos hjärtsviktspatienter kunde förändras genom rådgivning och utbildning 

(van der Wal et al. 2006; Arcand et  al. 2005). Ökad kunskap om hjärtsvikt, extra stöd 

från hjärtsviktssjuksköterska genom utbildning och uppföljning hade positiv effekt på 

compliance till vätske- och saltrestriktion på längre sikt jämfört med fysisk aktivitet. 

Compliance till saltrestriktion ökade från 77 % till 91 % och vätska från 72 % till 89 % 

(Nieuwenhuis et al. 2012). 

Dietistadministrerad rådgivning var effektivare än skriftlig rådgivning för att minska 

saltintag hos individer med stabil hjärtsvikt (Arcand et al. 2005). En kontinuerlig 

övervakning för saltrestriktion samt tecken på symtomförsämring i hjärtsvikt borde 

betonas i egenvårdsutbildning (Son et al. 2011). Noggrant designad utbildning 

resulterade i lågt saltintag och gav en positiv attityd till att följa saltrestriktion. Den 

positiva attityden fortsatte över tiden och interventionsgruppen var mer övertygade efter 

utbildningen att saltrik kost var förenad med reducerad hälsostatus jämfört med de som 

fick standardvård (Welsh et al. 2012). En fortlöpande uppföljning med information gav 
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ökad compliance till egenvård (van der Wal et al. 2010b), bättre insikt i sjukdomen och 

situationen (Rabelo et al. 2007), kunskap i förhållandet mellan vätske- och 

saltrestriktion samt bättre förmåga att känna igen och hantera hjärtsviktssymtom (Son et 

al. 2011). Sjuksköterskestöd och vägledning till att individen fick restriktionen som en 

rutin i vardagslivet gav ökad compliance (van der Wal et al. 2010b).   

En kvalitativ studie av Jaarsma et al. (2012) visade att det var viktigt att öka 

faktakunskaper och lära individer med hjärtsvikt att tillämpa kunskaperna och integrera 

beteendet i vardagslivet. Rodriguez et al. (2008) rapporterade bristande kunskap om 

kost hos deltagare som inte hade kända hjärtbesvär tidigare. Dessa upplevde bristande 

information från vårdteamet om diagnosen och den avancerade hjärtsviktvården. Även i 

en annan kvalitativ studie av Bently et al. (2005) uttryckte deltagarna att det fanns 

behov av detaljerad information om urval av kost med låg salthalt, tillredning av måltid 

samt motiv till saltrestriktion. Sjuksköterskeledd utbildning gav förbättrad livskvalitet 

hos individer med hjärtsvikt (Albert et al. 2007; Kutzleb & Reiner 2006; Rabelo et al. 

2007). 

God kommunikation och förståelse förbättrade egenvårdsbeteende  

I subkategorin god kommunikation och förståelse förbättrade egenvårdsbeteende 

efterlyste de kvantitativa studierna (Bently et al. 2005) god och human kommunikation 

samt öppenhet när det gäller diagnos och prognos (Rodriguez et al. 2008), ökad 

medvetenhet i de kulturella skillnaderna bland individer med hjärtsvikt (Chiaranai 

2013) samt acceptans för sin sjukdom (Scotto et al. 2005). 

Jiang et al. (2013) menade att god kommunikation, kulturell känslighet och objektivt 

lyssnande till individernas berättelser hjälpte dem att hitta sambandet mellan sin 

erfarenhet och symtomkontroll. Egenvårdsprogram som gick ut på att hantera negativa 

känslomässiga effekter av hjärtsvikt, som många trodde var utanför deras kontroll gav 

bättre inblick i situationen (Goodman et al. 2011).  

En kvalitativ studie med fenomenologisk ansats visade att de thailändska individerna 

med hjärtsvikt använde sin karma, ett buddistiskt trossystem, som ett verktyg för att 

rationalisera och övervinna de negativa följderna av hjärtsvikten till skillnad från de 

västerländska individerna. Detta visade på vikten av att sjukvårdspersonal förstår de 

kulturella skillnaderna och anpassar åtgärderna efter behoven (Chiaranai 2013). Även 

en fenomenologisk dataanalys av Scotto (2005) visade att upplevelsen av acceptans för 

sin diagnos bland individer med hjärtsvikt resulterade i en förändrad självbild och 

därmed bättre compliance. Identifierade teman som påverkade anpassningen till nya 

beteenden innefattade personlig övertygelse och värderingar, stöd bland annat från 

vårdpersonal, ovanliga omständigheter samt frestelser som övervann motivationen. 

Scotto (2005), menade att genom att utvärdera personliga faktorer och indicier som 

påverkar compliance går det att utveckla effektivare individanpassade 

behandlingsplaner för individer med hjärtsvikt. En kvalitativ studie av Rogers et al. 

(2000) visade att det fanns specifika barriärer för en god kommunikation. Dessa var 

svårigheter att ta sig till sjukhuset, svårigheter att ställa frågor om sin diagnos, dåligt 

närminne, förvirring, trötthet och upplevelsen av att det fanns motvilja från läkarna att 

prata om döden. Strategier för att hjälpa individer med hjärtsvikt kan utvecklas genom 

en ökad öppenhet från sjukvården och genom att sjukvårdspersonal aktivt stöttar 

hjärtsviktspatienter att själva öppna sig.  Även Rodriguez et al. (2008) rapporterade att 

det var få som förstod att deras kost i hemmet kunde bidra till återinläggning och 
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försämring i sin svikt. Detta kunde förbättras med en bättre kommunikation mellan 

sjuksköterskan och individer med hjärtsvikt. Fördröjning av diagnos under den 

utmanande och frustrerande perioden upplevdes som ett hinder för egenvård, 

compliance och efterföljning av rekommendationer. Deltagarna efterlyste en bättre 

kommunikation med ett aktivt lyssnande och humant bemötande från vårdteamet.  

Undervisning gav bättre självtillit och sjukdomsinsikt 

I subkategorin undervisning gav bättre självtillit och sjukdomsinsikt undersökte Shao et 

al. (2013) effekten av egenvårdsprogram baserad på självtillit hos äldre individer med 

hjärtsvikt i Taiwan och fann att de i interventionsgruppen hade bättre compliance 

jämfört med dem i kontrollgruppen. Både interventionsgrupp (n=47) och kontrollgrupp 

(n=46) fick undervisning enligt ett standardhälsoprogram i hur de kunde klara av sin 

hjärtsvikt under sjukhusvistelsen. Sjuksköterskorna lade fokus på att förbättra de 

generella kunskaperna på hjärtsviktssymtom, medicinering, aktivitet samt kost- 

rekommendationer. Efter utskrivningen fick interventionsgruppen ett hembesök och 

fyra telefonsamtal med egenvårdsprogram medan kontrollgruppen fick tre telefonsamtal 

utan egenvårdsprogram. Studien visade att interventionsgruppen var betydligt mer 

benägen att uppfylla egenvårdsprogrammet med registrering av dagligt salt- och 

vätskeintag, vikt- och symtomförändring (Shao et al. 2013). Även Goodman et al. 

(2012) studie visade att individernas kontroll över hjärtsviktssymtomen hade förbättrats 

signifikant vid sex-månadersuppföljningen efter utskrivning. Författarna ansåg att 

många av orsakerna till den egna sjukdomen kvarstod och var utanför deras kontroll.  

Egenvårdsunderhåll, till exempel compliance, vätske- och saltrestriktion, förbättrades 

över tiden, men detta ledde inte till ökat engagemang i egenvårdshantering till exempel 

förmågan till att agera på symtomförändring. Förtroendet för egenvård var lägre hos 

dem som rapporterade mer känslomässiga negativa följder av sin sjukdom än de som 

hade höga poäng på sjukdomsinsikt. Ett mer personcentrerat förhållningssätt, 

skräddarsytt sjukdomshanterings-program för att öka sjukdomsinsikt och emotionell 

status kunde hjälpa dessa individer till en hög compliance (van der Wal et al. 2010b; 

Goodman et al. 2012). Genom att bistå i identifiering av hinder och lösningar, kunde 

självförtroende att klara av egenvård och sjukdomshantering ökas (Goodman et al. 

2012). Egenvårdsprogram baserad på självtillit förbättrade kontrollen över vätske- och 

saltrestriktion, egenvårdsbeteende och minskade hjärtsviktsrelaterade symtom (Shao et 

al. 2013). Individer med hjärtsvikt var nöjda med sjuksköterskans insatser (Albert et al. 

2007). Det visade sig att sjuksköterskestödet i form av utbildning, stöd och information 

spelade en viktig roll i egenvårdshantering för att kunna vidmakthålla en så hög 

livskvalitet som möjligt och skapa förståelse för sin situation.  

Det var sju kvalitativa artiklar och 11 kvantitativa artiklar. Kvaliteten på dessa artiklar 

var medel (60-79 %) och hög (80-100 %). 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur vätske- och saltrestriktion påverkar 

personer med hjärtsvikt samt vilket stöd sjuksköterskan kan ge. Resultatet bygger på 24 

kvantitativa och åtta kvalitativa artiklar. I resultatet framkom kategorierna: Upplevd 

törst vid vätske- och saltrestriktion, Barriärer gav låg compliance med negativa effekter 

på hälsan, Lågt saltintag versus högt saltintag påverkan på hälsan, Strikt 

vätskerestriktion relaterat till hälsovinster, Vätske- och saltrestriktionens påverkan på 
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livskvaliteten, Sjuksköterskeledda insatser relaterat till compliance och egenvård med 

dess tre subkategorier: Utbildning, rådgivning och kontinuerlig uppföljning gav ökad 

kunskap, God kommunikation och förståelse förbättrade egenvårdsbeteende och 

Undervisning gav bättre självtillit och sjukdomsinsikt. Dessa visade att vätskerestriktion 

inte hade signifikanta hälsovinster jämfört med individuellt anpassad vätskerestriktion, 

lågt saltintag var lika skadligt som högt saltintag samt att måttligt saltintag gav kliniska 

hälsovinster. Sjuksköterskeledd utbildning, rådgivning och kontinuerlig uppföljning, 

som bygger på god kommunikation och förståelse, ledde till bättre egenvårdsförmåga 

och därmed minskad sjukhusinläggning. Saltintag på < 5000 mg och > 7500 mg visade 

sig vara skadligt för hjärtsviktpatienter. Vätskerestriktion på 1500 ml hade inga 

signifikanta hälsovinster men gav ökad upplevd törst. Strikt saltrestriktion gav låg 

compliance som i sin tur påverkade hälsotillståndet negativt. Det fanns stort behov av 

undervisning, rådgivning och vägledning till en optimal compliance som sjuksköterskan 

kunde bidra med. Ett individuellt anpassat sjukdomshanteringsprogram gav bättre 

självbild och egenvårdsbeteende hos individer med hjärtsvikt och är att föredra. I 

resultatdiskussionen kommer det mest väsentliga att lyftas fram utan att beröra varje 

enskild kategori. 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes eftersom den gav möjlighet att granska studier från olika 

länder och därmed uppnå en större och mer olikartad population jämfört med en 

empirisk studie (Kristensson 2013). Till att börja med var målet med litteraturstudien att 

belysa vätskerestriktion och dess påverkan på livskvalitet hos individer med hjärtsvikt. 

Detta gav dock ett alltför litet antal vetenskapliga artiklar. Sökning gjordes med "heart 

failure", "fluid restriction" i kombination med "nursing", "nursing care", "nurse*" och 

"livskvalitet" vilket resulterade i ett fåtal träffar. Dessutom visade det sig att de artiklar 

som hittades handlade om både vätske- och saltrestriktion, och därmed valdes att söka 

även med "salt" för att få större täckning. Risken att inte hitta tillräckligt med material 

och vetskapen om att det var för lite studier om vätskerestriktion kan även det ha 

påverkat resultatet eftersom sökningen gjordes på hjärtsvikt generellt. Resultatet kunde 

ha blivit någorlunda enhetligt om sökningen endast hade gjorts på akut hjärtsvikt, 

systolisk hjärtsvikt, eller kronisk hjärtsvikt. En annan begränsning som kunde ha 

prövats var att studien skulle handla om enbart inneliggande på sjukhus eller efter 

utskrivning. Samtidigt var det svårt att veta var gränsen gick eftersom det är individer 

med kronisk hjärtsvikt som ofta söker med akuta besvär med en stor andel 

sjukhusinläggning. 

Det utfördes även en manuell sökning dels på grund av att sökningen gav ett begränsat 

antal, dels relaterat till att några av artiklarna exkluderades eftersom de inte ansågs hålla 

måttet för litteraturstudien. Kategorierna som handlar om vätske- och 

saltrestriktionernas fysiologiska effekter innefattar bland annat blodprover och andra 

parametrar och går in mer på det medicinska. Författarna ansåg att det var motiverat att 

ta med dessa kategorier eftersom hjärtsviktsjuksköterskan måste kunna hantera alla 

delar för att kunna ge adekvata råd och avancerad vård. Detta är nödvändigt för att 

kunna se och förstå helheten i arbetet som hjärtsviktsjuksköterska och det stöd hon kan 

ge. De flesta artiklarna var i stor utsträckning inriktade på det medicinska och mycket 

litet på omvårdnad. Detta kan betraktas som en svaghet då denna rekommendation 

hanteras dagligen av sjuksköterskor i alla leden. En annan svaghet som är relevant att 
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upplysa om är att författarna kunde ha missat intressanta artiklar eftersom det var enbart 

10 artiklar som kvalitets granskades från den manuella sökningen.  

Det uppstod svårigheter i kategoriseringen exempelvis då många av artiklarnas 

interventioner innehöll liknande komponenter. Författarna valde att lägga fokus på 

likheter, men det togs även hänsyn till skillnader mellan artiklarnas interventioner. 

Upprepad artikelsökning med olika sökordskombinationer utfördes i databaserna Cinahl 

och PubMed för att finna relevanta artiklar för arbetet.  De flesta artiklar återkom i de 

olika sökningarna vilket var ett bra tecken på att rätt sökord hade använts.  

Inklusionskriterna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt inte äldre än 

15 år för att erhålla så aktuell forskning som möjligt. Artiklar som handlade om andra 

sjukdomar som dialys, cancer samt översiktsartiklar uteslöts, eftersom dessa kroniska 

sjukdomar i sig har likartade symtom med trötthet, värk och försämrad Qol och skulle 

ha kunnat påverka resultatet negativt. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att ha en blandning av kvantitativa 

och kvalitativa artiklar i en litteraturstudie för att få ett så brett perspektiv som möjligt 

på det ämnet som ska studeras. För att öka trovärdigheten i denna studie använda olika 

sökkombinationer vilket kunde minimera risken att förbise viktiga studier som var 

relevanta för arbetet. Trovärdigheten värderas i kvantitativa studier genom dess 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet och i kvalitativa studier genom validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Författarna har lagt stor vikt vid att 

mätinstrumententen som användes i denna studie var validerade och att datainsamling 

och analys utfördes på ett korrekt sätt. Det utfördes kvalitetsgranskning av artiklarna på 

var sitt håll för att därefter jämföra resultatet. När det uppstod osäkerhet diskuterades 

resultatet tillsammans för att bedöma kvaliteten på studierna. Efter noggrann granskning 

inkluderades 32 artiklar, varav 24 var kvantitativa och åtta kvalitativa, som användes i 

resultatet. De valda studierna hade hög och medel hög kvalitet och detta anser 

författarna ökar studiens trovärdighet. Vidare har en hög noggrannhet i alla processens 

faser eftersträvats, vilket ökar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Antalet och 

kvaliteten av artiklarna som användes ansåg författarna vara tillräckligt för att få en 

inblick i den forskning som är gjord inom ämnesområdet. Artiklarna som innefattades 

var från olika världsdelar (Europa, Amerika och Asien). Studierna visade att det fanns 

liknande behov för att stödja egenvården vid hjärtsvikt oavsett vilket i vilket land 

respektive studie gjordes, vilket ger studien en styrka. Dessutom var de flesta utförda i 

Europa där levnadsvanor och matkultur är jämförbara. Enligt Polit och Beck (2012) kan 

en studiens överförbarhet stärkas genom att flera studier visar på samma resultat. 

Genom matrisen har resultatet gjorts överskådligt samt har underlättat den systematiska 

jämförelsen av originalkällorna (Whittemore & Knafl 2005). 

Genom att utföra en granskning enligt Willman et al. (2006) och Forsberg och 

Wengström, (2008) utfördes ett försök att höja standarden på arbetet. Hade tillgången 

till artiklar varit stort kunde arbetet ha höjts något mer genom att använda artiklar med 

enbart hög kvalitet. Det togs även hänsyn till att ett etiskt perspektiv funnits med i de 

valda artiklarna i arbetet. I samtliga artiklar som inkluderades hade deltagarna gett sitt 

informerade samtycke till att delta. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att 

garantera individernas deltagande genom att ge dem den information de behöver samt 

får möjlighet att frivilligt samtycka eller avvisa deltagandet. Det granskades även om 

studierna var godkända av en etisk kommitté, om etiska aspekter diskuterades eller 

människovärde respekterades i studierna. 
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Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att vätske- och saltrestriktion gav inga hälsovinster och ledde till 

social isolering, låg compliance och försämring i hjärtsvikt. Däremot hade 

sjuksköterskinsatser med kontinuerlig information och uppföljning positiva effekter för 

att uppnå god compliance i egenvård och sjukdomshantering. Sjuksköterskan bör ha 

förmåga att motivera individer med hjärtsvikt till egenvård som främjar hälsa och 

livskvalitet. Det är en del av sjuksköterskans ansvar att bedöma patientens förmåga och 

resurser och vid behov göra insatser för att främja välbefinnande (Socialstyrelsen 2005). 

Motiverande samtal är en avancerad rådgivningsmetod och rekommenderas av 

Socialstyrelsen i möten med patienter som anses vara i behov av livsstilsförändring och 

kan användas av sjuksköterskan. Metoden är patientcentrerad och används för att höja 

den inre motivationen hos individen. Sjuksköterskan ska locka fram och stimulera 

motivationen hos patienten till beteendeförändring (Rosengren 2012).  

Upplevd törst vid vätske- och saltrestriktion  

I kategorin upplevd törst vid vätske- och saltrestriktion rapporterade flera studier att 

vätskerestriktion inte hade någon klinisk påverkan på individer med avancerad 

hjärtsvikt. Resultatet från studierna pekade på att en individualiserad vätskerestriktion 

kunde rekommenderas vilket verkar mer rimligt utifrån den kunskap och erfarenhet som 

har funnits i kontakten med dessa individer.  

Vätskedrivande är en grundbehandling vid hjärtsvikt och det är allmänt känt att den ger 

muntorrhet och därmed törst. Det är även känt att neurohormenell aktivering som 

uppträder vid hjärtsviktsförsämring stimulerar törst. I det befintliga resultatet framkom 

att vätskerestriktion gav upplevd törst. Samtidigt var det svårt att avgöra om det är 

vätske- och saltrestriktionen eller kombinationen av de två eller tillägget av 

vätskedrivande som hade gett utfallet i de olika studierna som användes i detta arbete. 

Paterna et al. (2009) och Philipson et al. (2013) var de enda studierna i detta arbete som 

tog hänsyn till vätskedrivande medel. Paterna et al. (2009) visade att en hög dos 

vätskedrivande på 250 mg furosamid per dygn kombinerat med vätske- och 

saltrestriktion hade en gynnsam effekt på hjärtsvikt. Även i det här fallet kunde 

resultatet ifrågasättas relaterat till den mycket höga doseringen av vätskedrivande 

jämfört med den mängd vätskedrivande som används i Sverige i de flesta fall. 

Vätskedrivande borde ha tagits i beaktande i respektive studie och borde ha kommit 

med olika omvårdnadsåtgärder.  

Det var enbart två studier i föreliggande arbete som diskuterade åtgärder som kunde 

underlätta den upplevda törsten. van der Wal et al. (2010b) redovisade att deltagarna 

hade olika strategier för att klara av vätskerestriktionen och den upplevda törsten. Dessa 

strategier skulle sjuksköterskan kunna använda i sin rådgivning till andra 

hjärtsviktspatienter. I den kvantitativa studien av Philipson et al. (2013) visade det sig 

att rådet att fördela vätskeintaget över dagen gav minskad törst och på så vis var 

användbar. Även Falk et al. (2007) fann att deltagarna hade lärt sig hantera den 

upplevda törsten på olika sätt. Det finns inte något vetenskapligt stöd för de olika 

copingstrategierna, men författarna tror att det är något som går att utveckla för att 

kunna ge bättre vård för att lindra den upplevda törsten. 
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Vätske- och saltrestriktion gav inga signifikanta hälsovinster  

Resultatet i det aktuella arbetet visade att vätskerestriktion och överdrivet lågt 

respektive högt saltintag påverkade individer med hjärtsvikt i stort sett negativt eller 

hade ingen signifikant klinisk effekt samt att det fanns ett stort behov av 

sjuksköterskestöd hos dessa individer. Det visade sig också att det inte fanns enhetliga 

rekommendationer eller restriktioner som omfattade alla typer av individer med 

hjärtsvikt, och därmed uppstod ett hinder för sjuksköterskan att ge evidensbaserad 

rådgivning som var generaliserbar.  

I föreliggande arbete rapporterande Bentley et al. (2005) att kostrestriktioner eller 

saltrestriktion ledde till social isolering. Deltagarna menade att de kände en begränsning 

i att delta i sociala evenemang, att umgås med vänner och familj och att de blev 

missförstådda och kränkta på grund av kostrestriktioner. Motsvarande resultatet 

redovisades av Brännström et al. (2006). Författarna i föreliggande arbete upplever att 

resultatet i kategorin ”Vätske- och saltrestriktionens påverkan på livskvaliteten” var 

motsägelsefullt då det framkom positiva effekter av vätske- och saltrestriktion när 

restriktionen i övrigt i stort sett helt hade negativa effekter på hälsan, på den sociala 

tillvaron och på compliance hos individer med hjärtsvikt. Detta kan bero på att studierna 

använde olika mätinstrument som kan ha påverkat utfallet eller att deltagarna upplevde 

hälsan som god trots sin kroniska hjärtsvikt. 

I detta arbete rapporterade Travers et al. (2007) och Aliti et al. (2013) att strikt vätske- 

och saltrestriktion inte gav någon klinisk stabilitet som förbättrade hjärtsviktbilden. 

Däremot gav det ökad upplevd törst och fler återinläggningar i interventionsgruppen, 

jämfört med standard vätskeintag i kontrollgruppen. Detta resultat gällde individer i 

akutskedet av sin hjärtsvikt och inte de med stabil hjärtsvikt, vilket även redovisats av 

Arcand et al. (2011). Studien visade att en saltkonsumtion på 3500 mg gav hög risk för 

akut försämring av hjärtsvikt vilket stödjer rekommendationen att individer med stabil 

hjärtsvikt ska konsumera måttligt med salt. Detta resultat är till exempel mycket viktigt 

för sjuksköterskan som arbetar i öppenvården och träffar individer med hjärtsvikt som 

följs upp på vårdcentralerna.  

Paterna et al. (2008) och Nakasato et al. (2010) studier behandlade enbart saltrestriktion, 

medan andra som Holst et al. (2008a) och Aliti et al. (2013) studier rapporterade salt- 

och vätskerestriktion. Endast en studie av Paterna et al. (2009) rapporterade vätske- och 

saltrestriktion med olika doseringar på vätskedrivande. Vätskedrivande läkemedel kan i 

sig påverka individen med trötthet, törst och täta toalettbesök. Detta kan minska Qol 

eftersom hjärtsviktsindivider inom ramen för sin behandling i vissa fall känner att de 

inte kan gå ut eller delta i sociala sammanhang. Det finns en brist att alla studier i det 

aktuella arbetet inte inkluderade vätskedrivande i samband med restriktionerna.  

I samtliga kvalitativa studier som användes i detta resultat utfördes saltintagsmätningen 

på liknande sätt förutom i en studie av Philipson et al. (2013). Denna studie var den 

enda som använde en extra markör som ansågs ge bättre analys även vid ofullständiga 

urinsamlingar. Problemet diskuterades inte i de övriga kvantitativa studierna och 

därmed kunde pålitligheten på urinsamlingen ifrågasättas. 

Resultatet visade att saltrestriktion var den mest förekommande 

egenvårdsrekommendationen för individer med hjärtsvikt. Trots detta var det få studier 

som formellt hade bedömt följderna av salt- begränsningen hos dessa individer (Riegel 

et al. 2008). Författarna anser att det fortfarande finns stora luckor vilken 
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rekommendation som gäller i de olika hjärtsvikt-klassifikationerna. Detta beror på att 

studierna var gjorda på individer med hjärtsvikt i olika funktionsklasser och därmed gav 

varierande resultat som inte kunde gälla alla grupper. De flesta studier visade att 

individualiserad, kontinuerlig uppföljning och utbildning var det bästa stödet 

sjuksköterskan kunde ge till individer med hjärtsvikt.  

Sjuksköterskeledd utbildning gav ökad kunskap och bättre egenvårdsförmåga 

Resultatet visade att otillräcklig kunskap eller brist på förståelse ledde till dåliga 

vårdresultat. Bristande kunskap om hjärtsvikt och egenvårdshantering ledde till 

otillräckliga självförvaltningsstrategier, såsom compliance till låg saltkonsumtion 

(Bently et al. 2005), sämre egenvård (Riegel & Carlson 2002) och dröjsmål i att söka 

vård i tid (Rucker-Whitaker et al. 2006). Buetow et al. (2001) fann att vissa patienter 

aktivt undvek att skaffa information som en strategi för känslofokuserad coping snarare 

än sjukdomsfokuserad relaterad till bristfällig förståelse för allvaret eller för sjukdomens 

natur.  

Sjuksköterskeledd utbildning gav ökad kunskap om egenvårdshantering och 

rapporterades ha ett positivt inflytande på patientens hälsa och välbefinnande (Chang et 

al. 2004; Rucker-Whitaker et al. 2006; Riegel & Carlson 2002; Simpson et al. 2000). I 

en beteendeinterventionsstudie kom det fram att personer med kronisk hjärtsvikt som 

fick utbildning om olika strategier som framkallade avkoppling, upplevde fysiska och 

känslomässiga fördelar (Chang et al. 2004). På samma sätt hade kunskap och lärande 

om kronisk hjärtsvikt en positiv effekt när det gällde patientens förmåga att tolka 

symtom och söka relevant vård (Rucker-Whitaker et al. 2006; Riegel & Carlson 2002; 

Simpson et al. 2000). Genom att utrusta hjärtsviktspatienterna med ökad kunskap kan 

sjukvårdsresurserna användas effektivare och fokuseras på de mest behövande. Detta 

kan minska sjukhusinläggningen, vilket kan innebära en stor vinst för både samhället 

och individen. 

I resultatet framkom flera negativa följder av vätske- och saltrestriktion. Däremot hade 

sjuksköterskestöd positiva effekter i hjärtsviktssjukdomshantering och compliance till 

restriktioner. Målet med omvårdnad är att förhindra sjukdom och ohälsa, förebygga och 

vidmakthålla hälsa, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Med 

omvårdnad inom hälso- och sjukvården avses stöd och hjälp för kortare eller längre tid 

till individer som på grund av sin hälsostatus inte själva kan planera eller genomföra 

åtgärder som underlättar vardagslivet (Socialstyrelsen 2008). När det gäller personer 

med hjärtsvikt var det en utmaning för sjuksköterskan att förstå och hitta olika vägar att 

hjälpa dessa att leva med sjukdomen (Ryan & Farrelly 2009). Hjärtsvikt är ett tillstånd 

som inte går att bota. Därför är det viktigt att individerna lär sig att leva med den samt 

accepterar sin situation och dess följder. Sjuksköterskan kan hjälpa dessa individer att få 

bättre självkontroll för att klara av vardagslivet genom att ta hänsyn till det objektiva 

och subjektiva tillståndet. Omvårdnadspraxis måste inriktas på en övertygelse om att 

individens subjektiva livskvalitet och sociala funktion lika mycket kan bero på 

psykologiska faktorer som graden av fysiologisk försämring. Begrepp som tröst, coping 

och anpassning borde vara nyckelord i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, snarare än att 

bota (Ryan & Farrelly 2009). 
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Individuellt anpassad utbildning och rådgivning 

I subkategorin individuellt anpassad utbildning och rådgivning rapporterades bland 

annat att individuellt anpassad utbildning baserad på individernas kostvanor med 

skriftlig instruktion gav bättre compliance till lågt saltintag. Detta överensstämmer väl 

med Orem (2001) grundteori för egenvård att varje individ har ett unikt behov och 

måste behandlas efter sina unika utgångspunkter och sin förmåga. Orem (2001) menar 

att egenvård är något som individen själv tar initiativ till och gör detta för sin egen skull 

för att kunna vidmakthålla liv, hälsa och välmående. När individen inte klarar att 

hantera sina egenvårdsbehov kallas det egenvårdsbrist. Omvårdnadssystemet visar och 

redogör för omvårdnadens roll och fungerar som en förbindelse mellan egenvård och 

egenvårdsbrist. Sjuksköterskans uppgift är att se och urskilja individens behov av vård 

och utreda vem som ska göra vilka insatser; sjuksköterskan, individen eller en annan 

person. 

En studie utförd av Lennie et al. (2008) visade att individuellt anpassad rådgivning gav 

ökad compliance. Deltagare som förstod och tog till sig den givna informationen 

upplevde att det var enklare att följa dietrestriktionerna. Lennie et al. (2008) menade att 

det var extra viktigt att skapa en kontinuerlig uppföljning för äldre eftersom äldre 

personer kan ha sämre minne. Även van der Wal et al. (2010b) menade att äldre hade 

sämre compliance till givna riktlinjer än yngre. Även i föreliggande studie visade 

resultatet att kontinuerlig uppföljning med information gav ökad compliance. Deltagare 

som hade hög compliance till egenvård i hemmet levde längre än de med låg 

compliance. 

I Holst et al. (2007) redovisar att ett enda utbildningstillfälle och ett års 

telefonuppföljning inte gav signifikant effekt på egenvårdsbeteende och Qol.  Detta 

tyder på att det fanns behov av intensiv och kontinuerlig intervention för att kunna 

erhålla förbättrat egenvårdsbeteende, vilket även rapporterades i de flesta studier i det 

föreliggande arbetets resultat. Även den personliga kontakten med sjuksköterskan är av 

stor vikt för kontinuiteten. Det vore önskvärt med en ökad satsning på 

hjärtsviktmottagningar och hjärtsviktspecialistsjuksköterskor, vilket inte utesluter 

användning av olika informations- och utbildningskanaler som telefoner, e-post, video 

och datorer. 

Kontinuerlig information och uppföljning 

I subkategorin kontinuerlig information och uppföljning framkom att information skulle 

vara mer effektiv om den anpassades till individernas dagliga kostvanor (Welsh et al. 

2013). Agard et al. (2004)  rapporterade att många individer med hjärtsvikt endast hade 

en begränsad förståelse för sin sjukdom, men hävdade att de var nöjda med den 

information de fick. Några verkade acceptera att vara likgiltiga eller omedvetna om sin 

låga kunskapsnivå och de flesta begärde inte prognostisk information. Agard et al. 

(2004) menade att individer med hjärtsvikt fick tillräcklig information när de hade nått 

den kunskapsnivå som gjorde att de kunde hantera sin sjukdom så effektivt och säkert 

som möjligt och samtidigt vara nöjda med den information som lämnades. För att ge 

tillräckligt med information, borde sjuksköterskan utforska varför vissa individer inte 

vill fråga eller vill ha information samt anpassa informationen efter patienternas önskan 

och förmåga.  
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En studie utförd av Strömberg et al. (2006) visade att datorbaserad utbildning 

tillsammans med en sedvanlig information gav ökad kunskap jämfört med enbart 

standardinformation men visade ingen skillnad när det gällde compliance till 

medicinering, egenvård och QoL. Strömberg et al. (2006) och Boyne et al. (2013) 

studier visade att datorer och telefonkontakter endast kunde användas som redskap vid 

vård av patienter med hjärtsvikt men inte ersätta den fysiska kontakten med 

sjuksköterskan. Det är viktigt att sjuksköterskan kan bedöma och identifiera vilken 

åtgärd som passar den enskilda individen med kontinuerlig uppföljning. Information, 

utbildning och tillvägagångssätt bör anpassas efter den enskildes behov och förmåga.  

I en studie av Falk et al. (2007)  lyftes kontinuitet fram som en viktig faktor för ökat 

förtroende. Att kunna ringa och prata med samma sjuksköterska på 

hjärtsviktmottagningarna när det uppstod tveksamheter eller när given information och 

utbildning hade fallit i glömska, upplevdes som mindre stressande. 

Hjärtsviktspecialiserade sjuksköterskor med en egen hjärtsviktmottagning främjar 

kontinuitet och tillgänglighet samt säkrar vård och behandling med hög kompetens. Det 

är den behandlande legitimerade yrkesutövaren/sjuksköterskan inom hälso- och 

sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska göra en bedömning av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Enligt Orem (2001) är egenvård en aktivitet 

som patienten på egen handlingskraft kan genomföra för att vidmakthålla hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskans mål i omvårdnaden bör vara att främja 

individens förmåga till egenvård. Orem egenvårdsteori grundar sig på att individen kan 

ta hand om sig själv och vara ansvarig för sin egenvård utifrån vad som är optimalt för 

denne förutsatt att individen har tillräcklig kunskap samt kapacitet. För att 

sjuksköterskan skall kunna tillgodose patientens egenvårdsbehov finns det olika 

hjälpmetoder. Några viktiga metoder kan vara att undervisa och handleda i egenvård. En 

planering av egenvård ska dokumenteras och en bedömning ska göras i samråd med 

dem som ska utföra egenvården (HSL 3 f § och SoL 2 kap. 7 §).  

Slutsats och klinisk nytta   

Denna litteraturöversikt visade att vätske- och saltrestriktion hade en övervägande 

negativ påverkan på hälsan och ledde till låg compliance hos hjärtsviktspatienter. 

Vätskerestriktion ledde bland annat till ökad upplevd törst och även till sämre 

compliance. Både lågt och högt saltintag var skadligt för hjärtsviktspatienter och även 

denna var en orsak till låg compliance. Dessutom framkom det olika barriärer som ledde 

till låg compliance såsom dålig smak på maten, ökad kostnad, social isolering, få 

livsmedelsval och bristande kunskap. Vissa barriärer kräver en satsning på samhällsnivå 

till exempel den ökade kostnaden och möjligheten att välja livsmedel. 

Sjuksköterskeinsatser i form av utbildning, rådgivning och kontinuerlig information 

resulterade i en högre grad av compliance. Vilket kan komma till nytta i kommande 

vård av dessa patienter.  

De studier som behandlade vätskerestriktion visade att en liberal och individualiserad 

vätskerestriktion hade bättre effekt på upplevd törst och compliance. Dessa fynd kan 

komma att användas i utbildning av och rådgivning till individer med hjärtsvikt. 

Information och utbildning när det gäller egenvård ställer stora krav på sjuksköterskans 

omvårdnadskunskaper. I resultatet framkom att god kommunikation och aktivt 

lyssnande hade positiv effekt på egenvårdsbeteende vilket och är vad sjuksköterskan ska 

sträva efter. Detta kräver att det görs en större satsning på hjärtsviktsmottagningar och 
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hjärtsviktspecialist-sjuksköterskor. De redan etablerade satsningarna har visat sig ge 

kontinuitet, trygghet och högre livskvalitet för hjärtsviktpatienter. 

Flera studier rekommenderade individuellt anpassad kontinuerlig uppföljning av 

information, utbildning och rådgivning. Sjuksköterskan träffar dessa individer dagligen 

och har en viktig roll att påverka dessa till en hälsosam livsstil genom att använda 

beprövade och vetenskapligt bevisade metoder. Liberalt och individuellt anpassade 

vätske- och saltrestriktioner, kontinuerlig utbildning, rådgivning och uppföljning hade 

positiv effekt och borde implementeras i större utsträckning i fortsatt vård av individer 

med hjärtsvikt.  

Förslag till fortsatt forskning  

För att få tydligare, mer specifika och enhetliga rekommendationer samt ökad kunskap 

om hur vätske- och saltrestriktion påverkar hjärtsviktspatienter inom de olika NYHA 

funktionsklasserna, behövs fler RCT-studier som kan ge vägledning hur hjärtsvikt-

patienter ska förhålla sig till vätske- och saltrestriktion. RCT-studier ger högsta evidens 

och ska kompletteras med kvalitativa studier där individernas upplevelse och syn på 

rekommendationerna kan ge djupare förståelse för problematiken. För att få en 

övergripande samlad kunskap i ämnet skulle det vara önskevärt att det fanns flera 

studier som var utförda med deltagare i likartade funktionsklasser. I det föreliggande 

arbetet var deltagarna från olika funktionsklasser och därmed svåra att dra väsentliga 

slutsatser från. Det krävs flera jämförbara studier med hjärtsviktsindivider i samma 

NYHA-funktionsklass för att kunna generalisera ett resultat. I det föreliggande arbetet 

var de flesta kvantitativa studierna små och hade deltagare från olika NYHA- 

funktionsklasser med olika restriktioner. Det finns en hel del forskning med kvalitativa 

ansatser inom ämnesområdet hjärtsvikt, men mycket få som är inriktade på vätske- och 

saltrestriktion. Här borde läggas mer fokus vid fortsatt forskning. 

Hjärtsviktsjuksköterskans insatser har visat sig ha positiva effekter vad gäller 

återinläggning, compliance och egenvård. Forskning om hjärtsviktsjuksköterskans roll 

och insatser borde lyftas fram för att kunna utnyttja resurserna effektivare i vården av 

personer med hjärtsvikt. 
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och kontrollgruppen. 

Hög 

Aliti G., Rabelo, E.R., Clusell, 

N., Rohde, L.E., Biolo, A. & 

Beck-da-Silvia, L. (2013). 

Aggressive fluid and sodium 

restriction in acute 

decompensate heart failure. 

JAMA Intern medicine. 

Brazil. 

 

 

Syftet var att jämföra 

effekterna av en 

vätske- och 

saltrestriktion på 2000 

ml respektive 800 mg 

mot en diet utan sådana 

restriktioner.  

Design: Randomiserad klinisk 

studie. 

Intervention: 
Interventionsgruppen fick en 

vätske- och saltrestriktion på 2000 

mg respektive 800 ml och 

Kontrollgruppen erhöll en 

standarddiet. 

Datainsamling: Alla som sökte 

akut mottagningen och var 

inlagda på vårdavdelningen och 

intensiven inkluderades. 

 

Deltagare:(n= 75)  

Inklusionskriterier: Vuxna 

inneliggande med avancerad hjärtsvikt 

systolisk med dysfunktion. 

Exklusionskriterier: Högt kreatinin, 

kardiogen shock, andra bakomliggande 

sjukdomar och problem som kan hindra 

behandling pga. låg compliance t.ex. 

demens.   

Bortfall: 4 

Aggressiv vätske- och 

saltrestriktion hade ingen 

effekt på viktminskning, 

återinläggning eller klinisk 

stabilitet. 

Ökad upplevd törst och fler 

återinläggningar i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen men 

viktminskningen var likartad i 

båda grupperna.  

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Arcand, J.A., Brazel, S., 

Joliffe, C., Choleva, M., 

Berkoff, F., Allard, J.P. & 

Newton, G.E. (2005). 

Education by a dietitian in 

patients with heart failure 

results in improved adherence 

with a sodium-restricted diet. 

American Heart Journal. 

Canada. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av utbildning 

för att minska saltintag 

på individer med stabil 

hjärtsvikt.  

Design: Randomiserad studie. 

Intervention: Interventionsgrupp 

(n=23) individuell utbildning av 

en dietist.  

Kontrollgrupp (n=24) en 

standardvård med en skriftlig 

rådgivning. Båda grupperna fick 

saltrestriktion på 5000 mg per 

dag. 

Datainsamling: Kostdagbok 

samlades i början och slutet av 

studien. 

Deltagare: (n=50) 

Inklusionskriterier: Nedsatt 

vänsterkammarfunktion, tog minst 20 

mg vätskedrivande, stabila senaste 3 

månader, kunde läsa och förstå 

informationsbroschyrer. 

Exklusionskriterier: Boende på 

vårdhem som serverades mat, 

rådgivning från dietist senaste 6 

månaderna, insulinkrävande diabetes, 

njursvikt och inte gav informerat 

samtycke.  

Bortfall: 3 

Dietistutbildning resulterade 

till en signifikant minskning 

av saltintag vid tre månaders 

uppföljning. 

Hög 

Arcand, J., Ivanov, J., Sasson, 

A., Floras, V., Al-Hesayen, 

A., Azevedo, E.R., Mak, S., 

Allard, J.P & Newton, G.E. 

(2011). A high-sodium diet is 

associated with acute 

decompensated heart failure in 

ambulatory heart failure 

patients: a prospective follow-

up study. American Journal of 

Clinical Nutrition. 

Canada. 

Syftet var att undersöka 

om högt saltintag ledde 

till akut försämrad 

hjärtsvikt och ökad 

sjukhusinläggning och 

dödlighet. 

Design: En prospektiv studie. 

Intervention: Deltagarna (n=123) 

randomiserades från två 

hjärtsviktskliniker i öppenvården 

2003-2007  

Datainsamling: Födointag 

noterades då studien började och 

efter 6-12 veckor.  

Deltagarna registrerade all mat 

och dryck och var blind för det 

faktum att salt var ett av 

huvudnärings-ämnena som 

studerades. 

 

 

 

Deltagare: (n=146)  

Inklusionskriterier: 18-85 år, EF < 35 

%, stabila utan sjukhus eller akutbesök 

tre månader innan studien startades och 

optimal medicinsk behandlade.  

Exklusionskriterier: Nedsatt 

njurfunktion, hyponatremi, cardiac 

cachexia.  Inga patienter skulle vara 

inlagda på sjukhus och alla 

konsumerade en självvald diet. 

 

Bortfall: 23 

Högt saltintag på 7000 mg gav 

ökad risk för akut försämring i 

hjärtsvikt, sjukhusinläggning 

och mortalitet hos 

öppenvårdspatienter.  

 

    

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Bently, B., De Jong, M.J., 

Moser, D.K. & Peden, A.R. 

(2005). Factors related to 

nonadherence to low sodium 

diet recommendations in heart 

failure patients.  

European Journal of 

Cardiovascular Nursing.  

USA. 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen hos 

patienter som följde en 

låg saltdiet.  

 

Design: Kvalitativ 

Deskriptiv studie. 

Intervention: Intervjuer gjordes 

och analyserades till teman. 

Datasamling: Via 

patientintervjuer och journaler. 

Deltagare: (n=20) 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

hjärtsvikt med nedsatt 

vänsterkammare, rekommenderad låg 

saltdiet, inga kognitiva nedsättningar, 

stabil medicinintag utan justeringar, 

prata engelska. 

Exklusionskriterier: Bor på 

vårdboende. 

Bortfall: Noll. 

Det kom fram tre huvudteman 

om dålig efterlevnad på låg 

saltdiet. Det var brist på 

kunskap, svårt med 

socialisering och brist på 

livsmedelsval. Deltagarna 

uttryckte ett behov av 

information om mat med lågt 

saltval, matlagning och en 

logisk grund för dieten. 

Hög 

Chiaranai, C. (2013) 

A phenomenological study of 

day-to-day experiences of 

living with heart failure. 

Journal of Cardiovascular 

Nursing. 

Thailand. 

Syftet var att få ökad 

Förståelse om hur 

thailändska patienter 

med hjärtsvikt lever 

med kronisk och 

nedsättande sjukdom. 

Design: Fenomenologisk ansats.  

Intervention: Intervjuer. 

Datasamling: Genom analys av 

utskrifter och fältanteckningar. 

Deltagare: (n=15) 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

NYHA klass I-III., tala thailändska, 

villig att delta i studien.  

Exklusionskriterier: Kognitiv 

nedsättning, diagnostiserad NYHA 

klass IV.  

Bortfall: Noll. 

Identifiering av förluster eller 

förändringar i livet, acceptera 

förlusterna och erövra en viss 

kontroll var teman som kom 

fram i studien. Till skillnad 

från sina västerländska 

motsvarigheter, hade de 

thailändska individerna med 

hjärtsvikt bildat sin karma, ett 

buddistiskt trossystem, som ett 

verktyg för att rationalisera de 

negativa 

hjärtsvikterfarenheterna. 

 

 

 

 

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Goodman H., Firouzi, A., 

Banya, W., Lau-Walker, M. & 

Cowie, M.R. (2013). 

Illness perception, self-care 

behavior and quality of life of 

heart failure patients: A 

longitudinal questionnaire 

survey. 

International Journal of 

Nursing Studies. 

England.  

Syftet var att undersöka 

sambanden mellan 

sjukdoms-uppfattning 

egenvårdsbeteende och 

livskvalitet och se hur 

de behåller sin 

egenvård efter 

utskrivning från 

sjukhus. 

 

 

Design: Prospektiv  

Longitudinell studie. 

Intervention: 

Sjukdomsskattningsenkäten 

kognitiva och känslomässiga 

återgivning av sjukdom. 

Datainsamling: Samlades via 

frågeformulär som var 

färdiggjorda före utskrivning från 

sjukhuset och utvärderades efter 2 

och 6 månader efter utskrivning. 

Deltagare: (n=88) 

Inklusionskriterier: En diagnostiserad 

och dekompenserad hjärtsvikt, över 18 

år, kunna flytande engelska, klara av 

att förstå frågorna.  

Exklusionskriterier: Under 18 år, 

förstår inte engelska, kognitiva 

problem. De som har palliativ vård 

eller är ev. operationskandidater. 

Bortfall: 38 

 

De flesta deltagare verkade tro 

att många av orsakerna till sin 

sjukdom var utanför deras 

kontroll. Egenvårdsförtroendet 

var lägre hos de som 

rapporterade en mer negativ 

känslomässig effekt av sin 

sjukdom än hos de som hade 

höga poäng på samstämmighet 

i sjukdomen.  

Medel 

Holst, M., Willenheimer, R., 

Mårtensson, J., Lindholm, M. 

& Strömberg, A. (2007). 

Telephone follow-up of self-

care behavior after a single 

session education of patients 

with heart failure in primary 

health care.  

European Journal of 

Cardiovascular Nursing.  

Sweden. 

 

 

Syftet var att undersöka 

egenvård efter ett enda 

utbildningstillfälle. 

Beskriva 

könsskillnader när det 

gäller egenvård och hur 

hälsorelaterad 

livskvalitet påverkades. 

Design: Subgruppsanalys av en 

större randomiserade studie. 

Intervention: En enda intensiv 

utbildning och rådgivning baserad 

på riktlinjer. 

Datasamling: Lämpliga deltagare 

screenades från fyra vårdcentraler 

före utbildningen och bedömning 

gjorde vid tre och sex månaders 

uppföljning via en specialutbildad 

öppenvårds- sjuksköterska. 

 

 

 

 

Deltagare: (n=153) 

Inklusionskriterier: Typiska symtom 

och tecken på hjärtsvikt motsvarande 

NYHA klass II-IV, EKG tecken på 

hjärtsvikt och/eller röntgen som visar 

på lungstas och var > 18 år. 

Exklusionskriterier: Svår demens, 

eller andra psykiatriska sjukdomar, inte 

svensktalande eller andra svåra 

sjukdomar. 

Bortfall: 18 

 

Interventionen hade ingen 

effekt på Qol och det fanns 

inget samband mellan 

egenvårds-beteende och Qol 

efter ett enda utbildnings-

tillfälle under ett års 

telefonuppföljning. 

Egenvårdsbeteendet var 

oförändrat under 

interventionsperioden.  

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Holst, M., Strömberg, A., 

Lindholm, M. & 

Willenheimer, R. (2008a).  

Description of self-reported 

fluid intake and its effects on 

body weight, symptoms, 

quality of life and physical 

capacity in patients with stable 

chronic heart failure.  

Journal of Clinical Nursing. 

Sweden. 

Syftet var att beskriva 

självrapporterade 

vätskeintag och dess 

effekt på kroppsvikt, 

tecken och symtom på 

hjärtsvikt, livskvalitet, 

fysiskförmåga och törst 

hos individer med 

stabil kronisk hjärtsvikt 

under 32 veckor. 

 

Design: Cross-over studie. 

Intervention: Grupp ett till en 

vätskerestriktion på 1500 ml. 

Grupp två till 30-35 ml/kg 

kroppsvikt. Datainsamling: Via 

telefonkontakt. Den som samlade 

materialet hade ingen kännedom 

till studie protokollet. 

 

 

Deltagare: (n=74)  

Inklusionskriterier:  

Kronisk hjärtsvikt, EF≤45 %, stabilt 

tillstånd utan kliniska tecken på 

övervätskning. Exklusionskriterier: 

Malignitet, andra svåra sjukdomar som 

påverkade fysikförmåga, livskvalitet 

eller morbiditet, psykisk avvikelse, 

demens, inte förstå eller läsa svenska 

vikt under 65 kg, svårt att följa 

studieinterventioner eller med i någon 

annan studie. 

Bortfall: 11 

Medel vätskeintaget var 16 

ml/kg-24 ml/kg och gav ingen 

skillnad när det gäller 

viktminskning, livskvalitet 

eller fysiskförmåga.  

Högre vätskeintag var 

associerat med mindre törst 

hos klinisk stabila individer 

med kronisk hjärtsvikt. 

 

 

 

 

Hög 

Holst, M., Strömberg, A., 

Lindholm, M. & 

Willenheimer, R. (2008b). 

Liberal versus restricted fluid 

prescription in stabilized 

patients with chronic heart 

failure: result of a randomized 

cross-over study of the effects 

on health-related quality of 

life, physical capacity, thirst 

and morbidity. Scandinavian 

Cardiovascular journal. 

Sweden. 

Syftet var att jämföra 

effekten av strikt 

vätskerestriktion mot 

en liberal 

vätskerekommenda-

tion på livskvalitet, 

fysisk förmåga, törst 

och sjukhusinläggning 

hos klinisk stabila 

individer med kronisk 

hjärtsvikt. 

Design: Randomiserad cross-over 

studie. 

Intervention: Grupp ett 

randomiserades till max 1500 ml 

vätskeintag. Grupp två till max 

vätskeintag på 30-

35ml/kg/dag/kroppsvikt under 32 

veckor. 

Datainsamling: Genom 13 

studiebesök av special tränad 

sjuksköterska och analys och svar 

av de variablerna som samlades 

från studien. 

Deltagare: (n=74)  

Inklusionskriterier:  

Kronisk hjärtsvikt, EF≤45 %, stabilt 

tillstånd utan kliniska tecken på 

övervätskning. Exklusionskriterier: 

Svåra sjukdomar som påverkade fysisk 

förmåga, livskvalitet eller morbiditet, 

psykisk avvikelse, demens, inte förstå 

eller läsa svenska vikt under 65 kg, 

svårt att följa studieinterventioner eller 

deltar i annan studie. 

Bortfall: 9 

Interventionen gav ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna när det gäller 

livskvalitet, fysisk förmåga 

eller sjuhusinläggning men 

hade gynnsam effekt på törst 

och mindre svårigheter att 

följa restriktionen. Detta anses 

vara fördelaktigt och säker hos 

stabila individer med 

hjärtsvikt. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Jaarsma, T., Nikolova-Simons, 

M. & van der Wal, M.H.L. 

(2012).Nurses strategies to 

adress self-care aspects related 

to medication adherence and 

symptom recognition in heart 

failure patients: An in-depth 

look.  

HEART & LUNG. 

Netherlands. 

 

Syftet var att öka 

förståelsen för insatser 

som 

hjärtsviktsjukskötersko

r använder i klinisk 

praxis för att förbättra 

patientens compliance 

till medicinering och 

symtom.  

 

Design: Kvalitativ. 

Intervention: Alla sjuksköterskor 

avslutade frågeformulär som 

utvecklats för denna studie och 

distribuerats som 

datainsamlingsverktyg. 

Datasamling: Samlades från 

sjuksköterskornas frågeformulär, 

analys gjordes, klassifikation av 

koder och identifiering av teman. 

Deltagare: (n= 8) 

Inklusionskriterier: Tysktalande 

hjärtsviktsjuksköterskor som kunde ge 

rik information för en fördjupad studie.  

Exklusionskriterier: Inga 

Bortfall: Noll 

Resultatet visade att det var 

viktigt att öka faktakunskaper 

hos hjärtsviktindividerna och 

lära dem att tillämpa 

kunskaperna.  Även om vikten 

av att tillämpa kunskaperna i 

hjärtsviktindividernas dagliga 

liv och att integrera beteendet 

i vardagen. 

 

Hög 

Jiang, R.S., Wu, S.M., Che, 

H.L. & Yeh, M.Y. (2013).  

Cultural implications of 

managing chronic illness: 

Treating elderly Chinese 

patients with heart failure.  

Geriatric Nursing. 

Taiwan. 

 

Syftet var att undersöka 

förebyggande kost 

instruktioner från ett 

kulturellt perspektiv 

och granska effekten av 

vätske- och salt 

restriktion hos 20 äldre 

Chineser inneliggande 

för hjärtsvikt. 

Design: Kvalitativ design 

Intervention: Sem-strukturerad 

djupintervju med tre bestämda 

frågor, därefter följdfrågor där 

deltagaren fick berätta fritt. 

Ljudinspelning gjordes. 

Intervjuerna varade i 60-90 

minuter. 

Datainsamling: Deltagarna 

kontaktades 3-5 dagar före 

utskrivning och intervjuades. 

 

 

 

 

Deltagare: (n=12)  

Inklusionskriterier: Individer med 

hjärtsvikt i stabilt tillstånd, kunna prata 

mandarin eller taiwanesiska, hade fått 

instruktioner att begränsa vätske- och 

saltrestriktion, var återinlagda på 

sjukhus och inte hade någon kognitiv 

svikt. 

Exklusionskriterier: Inga 

Bortfall: Noll 

 

Många hade låg förståelse på 

symtom och försämrad 

hjärtfunktion och att deras 

kost kunde orsaka 

försämringen. God 

kommunikation, kulturell 

känslighet, och objektivt 

lyssnande till individens 

berättelse kunde hjälpa dem 

att hitta innebörden mellan sin 

erfarenhet och 

symtomkontroll. 

 

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Kutzleb, J. & Teiner, D. 

(2006). 

The impact of nurse-directed 

patient education on quality of 

life and functional capacity in 

people with heart failure.  

Journal of the American 

Academy of Nurse 

Practitioners.  

USA. 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av en 

sjuksköterskeledd 

patientutbildnings- 

strategi som fokuserar, 

på livsstilsförändring, 

kost, viktkontroll, 

medicinering och 

compliance som 

förbättrar Qol och 

funktionsförmåga. 

Design: Kvasi experimentell 

multiforskningsstudie. 

Intervention: 

interventionsgrupp (n=13) med 

sjuksköterskledd 

sjukdomsutbildning och 

veckotelefon uppföljning och en 

kontrollgrupp (n=10) med 

rutinmässig vård och 

protokollstyrd medicinsk 

behandling.  

Datainsamlig: Ett års uppföljning 

en gång i månaden med kontroller 

av EKG, ultraljud Qol index 

gångtest & daglig vikt. 

Deltagare: (n=23) 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

hjärtsvikt bekräftat med ultraljud som 

visat nedsatt vänsterkammarfunktion. 

Exklusionskriterier: Kan inte läsa 

engelska, hjärtsvikt i samband med 

hjärtinfarkt eller instabil angina, 

cancersjuka, kognitiva nedsättningar, 

psykiatriska sjukdomar.  

Bortfall: Noll 

Sjuksköterskeledd utbildning 

gav bättrad livskvalitet och 

funktionsförmåga vid nio 

månaders uppföljning jämfört 

med standard vård.  

Strategin förbättrades i 

betydande utsträckning 

individens roll i sin 

symtomkontroll och 

sjukdomsrelaterade egenvård. 

 

 

 

Medel 

Kyeung Song, E., Moser, 

D.K., Dunbar, S.B., Pressler, 

S.J. & Lennie, T.A. (2013). 

Dietary sodium restriction 

below 2 g per day predicted 

shorter event-free survival in 

patients with mild heart 

failure. 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

Korea och USA. 

Syftet var att jämföra 

skillnader i 

hjärthändelsefri 

överlevnad bland 

patienter med olika 

funktionsklass av 

hjärtsvikt med ett 

dagligt saltintag över 

och under 5000-7500 

mg. 

Design: Prospektiv studie. 

Intervention: Deltagarna delades 

in i NYHA klass I/II och NYHA 

klass III/IV 

Datasamling: Deltagarna förde 

dagbok 4 dagar i veckan, 3 

vardagar och en helgdag för att se 

skillnaden i matbeteende mellan 

en vardag och en helgdag. 

 

Deltagare: (n= 265) 

Inklusionskriterier: En diagnostiserad 

kronisk hjärtsvikt, EF ≤ 40 %. Inga 

förändringar av mediciner de sista 3 

månaderna, förmåga att förstå och tala 

engelska.   

Exklusionskriterier: Väntade på 

hjärttransplantation, klafffel, 

peripartum kardiomyopati, myokardit, 

cerebrovaskulär händelse eller 

hjärtinfarkt, cancer, lever eller 

njursjukdom.  

Bortfall: 21 

 

 

Individer i NYHA klass I-II 

med saltintag på < 5 g hade 

3,7 gånger högre risk för 

sjukhusinläggning eller 

dödlighet och i NYHA klass 

III-IV med > 7,5 g saltintag 

hade 2,1 gånger högre risk för 

sjukhusinläggning och 

dödlighet jämfört med dem 

som konsumerade två till tre 

gram salt per dag.   

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Nakasato, M., Strunk, C.M.C., 

Guimaraes, G., Rezende, 

M.V.V. & Bocchi, E.A. 

(2010). 

Is the low-sodium diet actually 

indicated for all patients with 

stable heart failure? 

Journal of General Internal 

Medicine. 

Brazil. 

Syftet var att studera 

den akuta effekten av 

en låg saltdiet hos 

individer med 

hjärtsvikt. 

Design: Prospektiv studie. 

Intervention: deltagarna fick 

genomgå en diet med 2g salt 

under 7 dagar. Därefter fick en 

grupp öka saltintaget till 6g och 

den andra fick fortsätta med 2 g 

saltintag per dag i 7 dagar. Alla 

fick rådgivning från en dietist om 

att miniska saltintag 

Datasamling: Mättning av salt i 

urin och plasma, viktkontroll och 

Qol-fråge-förmulär användes i 

början av studien och efter en 

vecka. 

Deltagare: (n=50) 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

hjärtsvikt i en stabil fas, NYHA klass I-

III, EF < 40 %, över 18 år, villig att 

följa den låga saltdieten. 

Exklusionskriterier: Etylmisstanke, 

akut infektion sista 30 dagarna, njur-

svikt hypertoni, BMI > 40, 

kardiomyopati, klafffel som kräver 

kirurgi/medicinering eller opererad för 

3 mån. sedan, ändrad medicinering 

senaste 15 dagarna, restriktiv sjukdom 

och malignitet.  

Bortfall: Noll 

 

 

Saltintag på 2g orsakade 

minskning av viktiga 

näringsämnen, gav ökning av 

hormoner och ämnen som 

försämrade hjärtsvikten. 

Minskning av saltrestriktion 

förbättrade livskvaliteten. 

Saltintag på 6g ledde till 

minskade nivåer av 

noradrenalin, albumin och 

kolesterol i plasma hos de med 

låg BMI. Inga effekter 

observerades hos de med hög 

BMI. 

Medel 

Nieuwenhuis, M.M.W., 

Jaarsma, T., van Veldhuisen, 

D.J., Postmus, D. & van der 

Wal, M.H.L. (2012). 

Long-term compliance with 

no pharmacologic treatment of 

patients with heart failure. 

American Journal of 

Cardiology  

USA 

 

 

 

 

Syftet var att utvärdera 

långsiktig compliance 

till icke farmakologiska 

behandling hos 

individer med 

hjärtsvikt och variabler 

relaterade till den. 

Design: Deskriptiv, prospektiv 

studie.  

Intervention: Utbildning och 

rådgivning av en 

hjärtsviktsjuksköterska. 

Datainsamling: Data samlades 

från register i en randomiserad 

multicenter studier. 

 

 

 

 

 

Deltagare: (n=1023) 

Inklusionskriterier: Hjärtsvikt, tecken 

på underliggande hjärtsjukdom, 18 år. 

Exklusionskriterier: Deltagande i 

annan studie, planerad invasiv 

intervention, oförmåga att slutföra 

enkäter. 

Bortfall: 375  

Ökad kunskap om hjärtsvikt 

och extra utbildningsstöd gav 

högre och långsiktig 

compliance till vätske- och 

saltrestriktion jämfört med 

viktkontroll och fysisk 

aktivitet. De som var i NYHA 

funktionsklass II hade låg 

compliance till 

vätskerestriktion.  

Medel 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Nieuwenhuis, M.M.W., van 

der Wal, M.H.L. & Jaarsma, 

T. (2011).  

The body of knowledge on 

compliance in heart failure 

patients. We are not there yet.  

Journal of Cardiovascular 

Nursing. 

Netherlands. 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

relationen mellan 

compliance till vätske- 

och salt 

rekommendation mätt 

med kost dagbok och 

kunskap, tro och andra 

relevanta variabler för 

individer med 

hjärtsvikt. 

Design: Randomiserad, 

multicenter, kontrollerad 

Intervention: Interventions-

gruppen med vätske- och 

saltrestriktion fick rutinvård 

rådgivning och utbildning av 

hjärtsviktssjuksköterska och 

kontrollgrupp enbart 

standardvård.  

Datasamling: Frågeformulär med 

svar på kunskap, tro och andra 

med relevans till hjärtsvikt, förde 

en kostdagbok på 3 dagar. 

Deltagare: (n=84)  

Inklusionskriterier: Inlagda 

hjärtsviktspatienter, tecken på 

strukturella underliggande 

hjärtsjukdomar, 18 år. 

Exklusionskriterier: Deltagande i 

annan studie, en planerad eller nyligen 

invasiv koronarintervention, oförmåga 

att slutföra datainsamlingen.  

Bortfall: Noll 

De flesta av deltagarna hade 

hög compliance till liberal 

salt- och vätskerestriktion än 

till mer strikt salt- och 

vätskerestriktion. Alla dem 

med hög och låg compliance 

förstod vikten av vätske- och 

saltrestriktion men de 

med låg compliance hade 

svårare att följa restrikt-

ionerna jämfört med de med 

hög compliance. 

Hög 

Paterna, S., Parrinello, G., 

Cannizzare, S., Fasullo, S., 

Torres, D., Sarullo, F. M. & 

Di Pasquale, P. (2009).  

Medium term effects of 

different dosage of diuretic, 

sodium, and fluid 

administration on 

neurohormonal and clinical 

outcome in patients with 

recently compensated heart 

failure. The American Journal 

of Cardiology. 

Italy. 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av olika 

saltrestriktioner i 

samband med olika 

dosering av 

vätskedrivande och 

vätskeintag på 

återinläggning och 

neurohormonell 

förändring efter sex 

månader på individer 

med stabil hjärtsvikt. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Intervention: Deltagarna 

randomiserades till 8 olika 

grupper med olika kombinationer 

av saltintag, vätskeintag och 

vätskedrivande dos. 

Datasamling: Olika variabler 

kontrollerades vid start och 180 

dagar efter så som vikt, blodtryck 

hjärtrytm, olika blodprover, EKG 

och ultraljud på hjärtat. 

 

Deltagare: (n=410) 

Inklusionskriterier: NYHA- 

klassificerad hjärtsvikt, kompenserad 

hjärtsvikt NYHA klass IV vid 

inläggning och II vid utskrivning, 53-

86 år, EF<35 % och optimal 

njurfunktion. 

Exklusionskriterier: Nedsatt 

njurfunktion, medicin biverkning, 

NYHA klass III redan vid inläggning 

och efter utskrivning, vätskeintag > 

1000 ml stroke, kärlsjukdom, demens, 

cancer, hade behov av pacemaker och 

alkoholproblem. 

Bortfall: Noll 

 

 

Normalt saltintag på 7 g 

kombinerad med hög dos 

mängd vätskdrivande och 

vätskerestriktion på en liter 

gav bästa resultat när det 

gäller återinläggning, 

njurfunktion och 

neurohormonell aktivering 

jämfört med de andra sju olika 

kombinationerna på salt- 

intag, dosering av 

vätskedrivande och 

vätskerestriktion. 

 

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Paterna, S., Gaspare, P., 

Fasullo, S., Sarullo, F, M. & 

Pasquale, P.D. (2008). 

Normal-sodium diet compared 

with low-sodium diet in 

compensated congestive heart 

failure: is sodium an old 

enemy or a new friend?  

Clinical Science. 

Italy. 

 

 

 

Syftet var att utvärdera 

effekten av normalt 

saltintag (7000 mg) 

jämfört med lågt 

saltintag (4500 mg) hos 

återinlagda individer 

med kronisk hjärtsvikt 

under 180 dagars 

uppföljning. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Intervention: Grupp ett till 

normalt saltintag, en liter 

vätskeintag och 250-500 mg 

vätskedrivande och grupp två till 

lågt saltintag med 1l vätskeintag 

och 250-500 mg vätskedrivande. 

Datainsamling: Individer med 

kronisk hjärtsvikt som blev 

inlagda för försämrad hjärtsvikt 

2000-2005.    

Deltagare: (n=232) 

Inklusionskriterier: Stabila i NYHA 

klass IV, inte svarat på behandling två 

veckor före sjukhusinläggning, EF<35 

%, minskad urinproduktion, diabetes 

och inte behandlades med 

antiinflammatoriska medel. 

Exklusionskriterier: Demens, cancer, 

stroke, etylproblem, ingen compliance 

till vätsker-estriktion och behandling. 

Bortfall: 21 

Återinläggning minskade 

signifikant(p<0,05), BNP 

(BrainNatriureticPeptid) 

(p<0,0001) i gruppen med 

normalt saltintag jämfört med 

gruppen med låg saltintag. Vid 

180 dagarsuppföljning hade de 

med låg saltintag mycket 

ökning av neurohormonell 

aktivering, dödlighet och 

sämre hjärtsviktbild vid 

återinläggning. 

Hög 

Philipson, H., Ekman, I., 

Forslund, H.B., Swedberg, K. 

& Schaufelberger, M. (2013). 

Salt and fluid restriction is 

effective in patients with 

chronic heart failure.  

European Journal of Heart 

Failure.  

Sweden.  

Syftet var att undersöka 

effekterna av salt- och 

vätskerestriktion hos 

individer med kronisk 

hjärtsvikt. 

Design: Prospektiv, 

randomiserad, multicenter 

interventionsstudie. 

Intervention: Interventionsgrupp 

till salt och vätskerestriktion på 

5000 mg resp. 1500 ml och 

kontrollgrupp som fick 

information av en 

hjärtsjuksköterska. Datasamling: 

Kostintervju av en dietist och 

frågeformulär. 

Deltagare: (n=97).  Kronisk hjärtsvikt, 

NYHA klass II-IV. 

Inklusionskriterier: Stabilt tillstånd, 

nedsatt  

vänsterkammarfunktion, 

vätskeretention och optimal 

medicinerade.  

Exklusionskriterier: Lever eller 

njursjukdom, sjukdomar som begränsar 

den fysiska förmågan, demens eller 

språkproblem eller svårigheter att följa 

restriktionen  

Bortfall: 7 

 

 

 

Vätske- och saltrestriktionerna 

hade ingen effekt på vikt, törst 

eller livskvalitet. 

Vätskerestriktion hade inte 

klinisk nytta för dessa 

individer. Däremot gav liberal 

vätskeregim mindre törst.  

 

 

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Rabelo, E.R., Aliti, G.B., 

Domingues, F.B., Ruschel, 

K.B., Brun, A.O.& Gonzalez, 

S.B. (2007). 

Impact of nursing systematic 

education on disease 

knowledge and self-care at a 

heart failure clinic in Brazil. 

Online Brazilian Journal of 

Nursing. 

Brazil. 

 

Syftet var att utvärdera 

effekten av systematisk 

omvårdnads-utbildning 

om sjukdomskunskap 

och egenvård vid en 

hjärtsviktklinik. 

 

 

 

Design: Prospektiv och 

interventionsstudie.  

Intervention: sjuksköterska träff 

vid fyra tillfällen under ett och ett 

halvt års tid. Datasamling: 

deltagarna från en hjärtsviktklinik 

på ett universitetssjukhus fick 

besvara en strukturerad enkät om 

sjukdomskunskap och egenvård 

innan första sjuksköterskemötet 

och fick svara på samma 

enkätfrågor 1,5 år senare. 

Deltagare:(n=60) 

Inklusionskriterier: Alla individer 

som efter deras första medicinska 

bedömning hade planerat ett första 

möte med sjuksköterskateamet. 

Exklusionskriterier: inga. 

Bortfall: Noll. 

 

 

 

Sjuksköterskeledd utbildning 

och uppföljning gav ökad 

compliance till egenvård, 

insikt i sjukdomen och 

symtomhantering hos 

individer med hjärtsvikt.  

Forskarna menade att detta 

tillvägagångssätt tillsammans 

med andra strategier kan 

minska återinläggning och öka 

livskvaliteten.  

Medel 

Ramirez, E.C., Martinez, L.C., 

Tejeda, A.O., Gonzales, V.R., 

David, R.N. & Lafuente, E.A. 

(2004).  

Effects of a nutritional 

intervention on body 

composition, clinical status, 

and quality of life in patients 

with heart failure.  

Nutrition. 

Mexico. 

 

 

 

Syftet var att bedöma 

effekterna av en 

näringsintervention på 

klinisk och 

näringsmässigt status 

och livskvalitet hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Intervention: 

Interventionsgruppen fick 

saltintag på 5000 - 6000 mg och 

vätskeintag på 1500 ml plus 

vägledning av en dietist. 

Kontrollgruppen fick traditionell 

medicinsk behandling och 

allmänna 

näringsrekommendationer. 

Datainsamling: Mättning av 

olika variabler vid början av 

studien och efter sex månader. 

 

 

Deltagare: (n=65) 

Inklusionskriterier: ≥ 18 år, bekräftad 

systolisk eller diastolisk hjärtsvikt via 

ultraljud.  

Exklusionskriterier: Hade en specifik 

diet, njursvikt, okontrollerad 

sköldkörtelsjukdom, leversvikt, 

ischemisk hjärtsjukdom, nyligen 

revaskulerad, eller svår arytmier. 

Bortfall: 7 

En begränsning av saltintaget 

till mindre än 6000 mg per 

dag och vätskeintag till 

mindre än 1500 ml per dag 

gav positiv effekt genom  

minskning av mängden  

extracellulära vätska och 

därmed minskade ödem, bättre 

funktion, och förbättrad 

livskvalitet. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Rodriguez, K.L., Appelt, C.J., 

Switzer, G.E., Sonel, A.F. & 

Arnold, R.M. (2008). ”They 

diagnosed bad heart”: A 

qualitative exploration of 

patients ‘knowledge about and 

experiences with heart failure. 

HEART & LUNG. 

England. 

Syftet var att qualitativt 

utforska patienternas 

kunskap angående 

hjärtsvikt diagnos, 

deras vårdgivare 

rekommendationer och 

deras syn hur 

hjärtsvikten påverkade 

deras vardagsliv och 

prognos.  

Design: Kvalitativ tvärsnitt 

studie. 

Intervention: Semi strukturerad 

öppen telefonintervju. 

Datasamling: Intervjuerna 

spelades in och utskrifterna lästes 

och datamaterialen organiserades 

till koder och teman. 

Bortfall: Noll 

Deltagare: (n=25) 

Inklusionskriterier: Ålder >18, kunde 

prata och förstå engelska, hade 

njurfunktionsvärde > 100 och erhåll 

vård via öppenvården eller kardiolog i 

öppenvården. 

Exklusionskriterier: Alla som inte 

uppfyllde ovan nämnda kriterier. 

Hjärtsviktsdiagnos utan 

tidigare hjärtsjuk tog tid och 

upplevdes som frustrerande 

och utmanande. Detta var ett 

hinder till aktivt deltagande i 

egenvård compliance och 

uppföljning. Dessutom 

upplevde deltagarna att de inte 

hade fått tillräcklig med 

information om diagnos, 

prognos och avancerad vård. 

Hög 

Rogers, A.E., Addington-Hall, 

J.M., Abery, A.J., McCoy, 

A.S.M., Bullpitt, C., Coats, 

A.J.S. & Gibbs, J.S.R. (2000). 

Knowledge and 

communication difficulties for 

patients with chronic heart 

failure: qualitative study. 

British Journal of Medicine. 

England. 

Syftet var att undersöka 

patienters förståelse av 

kronisk hjärtsvikt, att 

undersöka deras behov 

av information och 

frågor som rör 

kommunikation. 

 

Design: Kvalitativ analys av 

djupintervjuer. 

Intervention: Intervjuer 

Datasamling: Intervjuerna 

spelades in och utskrifterna lästes 

och datamaterialen organiserades 

till koder och teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: (n=27) 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

hjärtsvikt, NYHA klass II-IV, hade 

tagits in på sjukhus med hjärtsvikt 

under de senaste 20 månaderna. 

Exklusionskriterier: Inga 

Bortfall: 3 

Studien visar att det fanns 

specifika barriärer i 

sjukdomen för att få en bra 

kommunikation med sin 

doktor såsom svårigheter att ta 

sig till sjukhuset, kortsiktig 

minnesförlust, förvirring, 

trötthet samt tron att läkarna 

inte ville ge patienterna för 

mycket kunskap.  

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Scotto, C.J. (2005). The lived 

experience of adherence for 

patients with heart failure. 

Journal of Cardiopulmonary 

Rehabilitation. 

USA. 

Syftet var att undersöka 

den upplevda 

erfarenheten till 

compliance till givna 

restriktioner vid vård 

hos individer med 

hjärtsvikt. 

Design: Kvalitativ studie. 

Intervention: Intervjuer. 

Datasamling: Data samlades 

genom transkription av inspelade 

intervjuer och fältanteckningar. 

Deltagare: (n=14) 

Inklusionskriterier: Individer med 

hjärtsvikt som följdes i öppenvården 

efter att de har varit inneliggande för 

försämring av sin hjärtsvikt. 

Exklusionskriterier: Inga. 

Bortfall: Noll. 

Den fenomenologiska 

analysen visade att den initiala 

upplevelsen av acceptans för 

sin diagnos ibland resulterade 

i en förändrad självbild. 

Beteenden som var lämpliga 

för den nya självbilden 

integrerades med den tidigare 

livsstilen genom att planera 

och ställa in en rutin. 

Oväntade händelser beskrävs 

som orsaker till låg 

compliance.  

Medel 

Shao, J.H., Chang, A.M., 

Edwards, H., Shyu, Y.I. L. & 

Chen, S.H. (2013).  

A randomized controlled trial 

of self-management program 

improves health-related 

outcomes of older people with 

heart failure. 

Journal of Advanced Nursing. 

Taiwan, Australia. 

En rapport om 

effektiviteten av ett 

egenvårds-program 

baserat på 

självverksamhet, hos 

äldre individer med 

hjärtsvikt. 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. Intervention: 

Interventionsgrupp ett 12-veckors 

egenvårdsprogram och en 

kontrollgrupp till en standardvård. 

Data samlades in vid starten samt 

4 och 12 veckor senare. 

Datasamling: Deltagarna 

rekryterades från 2 sjukhus där de 

hade blivit utskrivna ifrån mellan 

2006- 2007. 

 

 

 

 

 

Deltagare: (n=108) 

Inklusionskriterier: > 65 år, 

diagnostiserad hjärtsvikt dokumenterad 

med NYHA klass I-III, Blivit utskriven 

från sjukhuset, kunna tala och förstå 

kinesiska eller taiwanesiska. 

Exklusionskriterier: Diagnostiserad 

med en annan allvarlig sjukdom eller 

njursvikt, försvagad psykisk störning. 

Bortfall: 15 

 

Interventionsgruppen visade 

förbättrad egenvård vid salt- 

och vätskerestriktion, egna 

beteenden och minskade 

hjärtsviktssymtom jämfört 

med kontrollgruppen.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

Son Y.J., Lee, Y. & Kyeung 

Song, E. (2011). 

Adherence to a sodium-

restricted diet is associated 

with lower symptom burden 

and longer cardiac event-free 

survival in patients with heart 

failure.  

Journal of Clinical Nursing. 

South Korea. 

Syftet var att undersöka 

om en saltfattig kost 

påverkar 

symtombelastning och 

överlevnad hos 

individer med 

hjärtsvikt. 

 

Design: Prospektiv cohort-studie. 

Intervention: Deltagarna delades 

i två grupper beroende på 

symtombörda inkluderat frekvens 

och svårighetsgrad av 

hjärtsviktssymtomen. 

Datainsamling: Deltagare 

rekryterades från flera 

hjärtsviktkliniker och salt i urin 

analyserades. 

Deltagare: (n=271)                

NYHA klass III-IV. 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

hjärtsvikt senaste 2 åren, EF < 40 %, 

stabil hjärtsvikt och sviktmedicinering 

minst tre månader innan.  

Exklusionskriterier: Akut hjärtinfarkt, 

cerebral skada, kognitiva nedsättningar, 

cancer, svår sköldkörtelsjukdom, lever 

eller njursvikt.  

Bortfall: 39 

Hjärtsvikt individer som 

uppvisade > 7500 mg salt i 

urinen hade större 

symtombörda och kortare 

hjärthändelsefri överlevnad 

jämfört med de som hade < 

7500 mg salt i urinen efter 

kontroll av ålder, NYHA 

funktionsklass, BMI, kön, EF 

och etiologi.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travers, B., O’Loughlin, C., 

Murphy, N.H., Ryder, M., 

Conlon, C., Ledwidge, M. & 

McDonald, K. (2007). 

Fluid restriction in the 

management of 

decompensated heart failure; 

No impact on time to clinical 

stability. 

Journal of Cardiac Failure. 

Ireland. 

 

 

 

 

Syftet var att granska 

den kliniska effekten 

av vätskerestriktion hos 

individer med 

hjärtsvikt i NYHA 

klass IV inlagda på ett 

sjukhus. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Intervention: Interventionsgrupp 

till vätskerestriktion på 1 l och 

kontrollgrupp till fritt vätskeintag. 

Datainsamling: Utöver de 

rutinmässiga proverna gjordes 

extra kontroll på njurfunktion, 

compliance och daglig vikt togs 

före frukost och vätskedrivande 

protokol utfördes. 

Deltagare: (n=67).  

Inklusionskriterier: Ålder 18 år och 

äldre med bekräftad hjärtsvikt. 

Diagnosen hjärtsvikt var baserad på 

symtom, fysisk undersökning, 

lungröntgen.  

Exklusionskriterier: Högt njurvärde, 

livshotande sjukdom som kan äventyra 

överlevnaden och de som anses 

osannolikt kunna följa vätskerestriktion 

såsom de med kognitiv svikt eller 

demenspatienter.  

Bortfall: 14 

 

 

 

Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna i 

klinisk stabilitet, eller 

användning av vätskedrivande 

eller andra provvärden som 

förbättrade hjärtsviktbilden. 

Däremot fick fler från 

interventionsgruppen uteslutas 

från studien relaterad till 

försämrad njurfunktion. 

Hög 



 

 

Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 
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van der Wal, M.H.L., Jaarsma, 

T., Moser, D.K., Veeger, 

N.J.G.M., van Gilst, W.H. & 

van Veldhuisen, D.J. (2006). 

Compliance in heart failure 

patients: the importance of 

knowledge and beliefs. 

European Heart Journal. 

Netherlands. 

Syftet var att undersöka 

alla aspekter av 

compliance och dess 

relaterade faktorer i en 

hjärtsvikt population. 

 

 

 

Design: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

Intervention: Detta var en 

substudie. Kliniska och 

demografiska data jämfördes mot 

deltagare i den stora studien som 

pågick. Det användes olika 

validerade mätinstrument för 

olika variabler.  

Datasamling: Frågeformulär, 

intervju och journaldokument, 

 

Deltagare: (n=501) 

Inklusionskriterier: Sjukhusinlagda 

för symtomatisk hjärtsvikt, bekräftad 

av kardiolog, med belägg för 

bakomliggande hjärtsjukdom.  

Exklusionskriterier: Invasiva ingrepp 

de senaste 6 månaderna eller planerat 

ingrepp närmaste 3 månader, med i en 

annan studie med ytterligare besök till 

en läkare eller under utredning för 

hjärttransplantation. 

Bortfall: 27 

 

Majoritet (72 %)av deltagarna 

rapporterade god compliance. 

Det största hindret till 

compliance var törst. 

Compliance var högre till den 

medicinska än till den icke 

medicinska. Compliancen till 

diet var 83 %, 

vätskerestriktion 73 %, motion 

39 % och vägning 35 %. 

Compliancegraden var 

relaterad till kunskap och 

depressiva symtom. 

Hög 

van der Wal, M.H.L., Jaarsma, 

T., Moser, D.K., van Gilst, 

W.H. & van Veldhuisen, D.J. 

(2010b). 

Qualitative examination of 

compliance in heart failure 

patients in the Netherlands. 

HEART & LUNG. 

Netherlands. 

 

 

Syftet var att undersöka 

orsaker och motiv för 

compliance till 

medicinering, salt- och 

vätskerestriktion, och 

daglig viktkontroll. 

 

 

 

 

 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Intervention: Deltagarna delades 

in i en sjuksköterskeledd grupp 

(n=9) och en standardvård- grupp 

(n=6).  

Datasamling: Deltagarna 

intervjuades om skäl, hinder för 

compliance, interventioner som 

hjälpte dem följa mediciner, salt- 

begränsning, vätskerestriktion och 

daglig vägning. 

Deltagare: (n=15) 

Inklusionskriterier: Inlagda 

hjärtsviktspatienter, tecken på 

strukturella underliggande 

hjärtsjukdomar, 18 år. 

Exklusionskriterier: Deltog i en 

annan studie, hade en planerad eller 

nyligen invasiv koronarintervention, 

oförmåga att slutföra datainsamlingen. 

Bortfall: Noll 

 

 

 

Den vanligaste rapporterade 

orsaken till god compliance 

var rädsla för sjukhusinlägg-

ning och försämring i 

hjärtsvikt. Hinder för 

compliance var huvudsakligen 

relaterade till de negativa 

följderna av åtgärden, t.ex. 

smaken på maten och törst. 

Att applicera livsstilföränd-

ringen till en del av vardagen 

fungerade för de flesta 

deltagarna. 
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Författare, publiceringsår, 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalité 

van der Wal, M.H.L., van 

Veldhuisen, D.J., Veeger, 

N.J.G.M., Rutten, F.H. & 

Jaarsma, T. (2010a). 

Compliance with non-

pharmacological 

recommendation and outcome 

in heart failure patients. 

European Heart Journal. 

Netherlands. 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

compliance vad gäller 

icke-farma-kologiska 

rekommendationer 

(kost, vätske-

restriktion, vägning, 

motion) och utfall hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Design: Randomiserad 

multicenterstudie. 

Intervention: Primära utfall var 

kombinationen av dödlighet eller 

återinläggning på sjukhus och 

antalet ogynnsamma dagar. 

Datasamling: Compliance mättes 

1 månad efter utskrivning och 

patienterna följdes under 18 

månader.  

Deltagare: (n=1023) 

Inklusionskriterier: Symtomatisk 

hjärtsvikt bekräftad av en kardiolog, 

med belägg för bakomliggande 

hjärtsjukdom.  

Exklusionskriterier: Invasiv 

intervention senaste 6 månaderna eller 

planerad sådan inom 3 månader, vara 

med i någon annan studie, eller 

planerad hjärttransplantation.  

Bortfall: 193 

Totalt 48 % av deltagarna 

visade god compliance till alla 

fyra icke farmakologiska 

rekommendationer. Generellt 

hade deltagare med låg 

compliance betydligt högre 

ålder, var ofta i NYHA klass 

III-IV och rapporterade oftare 

depressiva symtom. 

Hög 

Welsh, D., Lennie, T.A., 

Marcinek, R., Biddle, M.J., 

Abshire, D., Bentley, b. & 

Moser, D.K. (2013). 

Low-sodium diet self-

management intervention in 

heart failure: pilot study 

results. 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

USA. 

 

Syftet var att undersöka 

om saltintag kan 

minskas, samt om 

compliance till 

attityder, subjektiva 

normer och upplevd 

beteende-kontroll till 

lågt saltintag kan 

ändras genom en 

pedagogisk 

intervention. 

Design: Randomiserad klinisk 

studie. 

Intervention: Interventionsgrupp 

med instruktioner till lågt 

saltintag och en kontrollgrupp 

med standardvård utan 

instruktioner. 

Deltagare: (n=52)  

Inklusionskriterier: Diagnostiserad 

hjärtsvikt, NYHA klass II/IV, inga 

kognitiva nedsättningar, inte bo på ett 

vårdboende, 21 år eller äldre, att det 

har gått 1 år sedan de varit inlagda eller 

sökt akut för hjärtsvikt, bodde ≤ 14,5 

mil från studien, engelsktalande. 

Exklusionskriterier: Väntan på 

hjärttransplantation inom 6 månader, 

kognitiva nedsättningar, hjärtinfarkt 

senaste 3 månaderna, terminal 

sjukdom, psykiska besvär. 

Bortfall: 12 

Noggrant designat 

utbildningsprogram gav 

möjlighet till en god 

compliance vid lågt saltintag. 

Det var ingen skillnad när det 

gällde saltintag mellan 

grupperna efter sex veckor 

men interventionsgruppen 

hade lägre saltintag vid 6 

månaders uppföljning jämfört 

med kontrollgruppen. 

Hög 
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